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ความรวมมือและใหคําแนะนําปรึกษา รวมทั้งชวยรวบรวมขอมูลพรอมจัดทําจัดหาเอกสารหลักฐานประกอบ จึงทําใหรายงาน
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สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนงาน
1.1 ประวัติ
ความเปนมา
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2491 โดยการริเริ่มของแพทยไทย ที่ได
ศึกษาวิชาการดานสาธารณสุขจากตางประเทศ โดยไดรับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระบรมราชชนก จํานวน 2 ทาน คือ
ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม พรหมมาส และศาสตราจารย นายแพทยสวัสดิ์ แดงสวาง ไปศึกษาวิชาสาธารณสุขที่
มหาวิทยาลัยจอหนฮอปกินส ซึ่งบุคคล 2 ทานนี้มีความสําคัญตอการศึกษาวิชาสาธารณสุขอยางยิง่ คือ การกอสรางคณะ
สาธารณสุขศาสตรในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2491 ไดมีพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 5) พิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 65 ตอนที่ 31 วันที่ 1 มิถุนายน 2491 จัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ใน
กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตรกเ็ ปนหนวยงานหนึ่งที่รวมอยูดวย
จึงถือเปนการดําเนินการของคณะ
สาธารณสุขศาสตรอยางเปนทางการ และตอมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ไดรับพระราชทานนาม
เปลี่ยนชื่อเปน มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2491 พระราชกฤษฎีกาพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 61 เลม 65 วันที่ 19 ตุลาคม 2491
จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร จึงถือเปนวันสถาปนาคณะฯ อยางเปนทางการ และไดมีการเปดสอนหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรมหาบัณฑิต โดยอาศัยหองปฏิบัติการ Bacteriology ซึ่งอยูชั้นลางดานตะวันออกของศาลาปาโถโลยีแผนกพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตรศิรริ าช เปนสถานที่เรียน และเมื่อมีหลักสูตรเพิ่มขึ้นระหวางปการศึกษา 2493-2494 คณะฯ ยายไปเรียนที่
ชั้น 3 ตึกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และยังใชอาคารของแพทยสมาคมแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภเปนสถานที่เรียนอีกแหงหนึ่ง
ในป 2496 พลตรีวิบูลชีพ บุญหลง ไดเปนผูแทนในการเจรจาขอใชที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย บริเวณถนน
ราชวิถี ซึ่งเปนสถานที่ตั้งของคณะในปจจุบัน เพื่อกอสรางอาคาร 1 ของคณะฯ ขึ้น โดยมี ศาสตราจารยหมอมหลวงโสภิต นพวงศ
ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาสุขาภิบาลและพยาบาลสาธารณสุข เปนผูออกแบบ โดยใชตนแบบจากอาคารของมหาวิทยาลัย
จอหนฮอปกินส ซึ่งปจจุบันคณะฯ มีพื้นที่ใชสอย ไดแก อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ อาคาร 2-6 หอประชุมราชพฤกษ อาคาร 7
(อาคารอเนกประสงค พื้นที่รวม 3 คณะฯ) และอาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยชนบท อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา
ปงบประมาณ 2555 คณะสาธารณสุขศาสตรมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 23 หลักสูตร โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 17 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร

สวนที่ 1-1

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

1.2 โครงสรางการแบงหนวยงานภายในสวนงาน
โครงสรางและการบริหารงาน
คณะสาธารณสุขศาสตรไดรับอนุมตั ิใหปรับโครงสรางใหมตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุม ครั้งที่ 442
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสวนงานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เพื่อใหการดําเนินงานของสวนงานตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรของคณะฯ และมี
ความคลองตัวในการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยภาควิชาแบงออกเปน 13 ภาควิชา 1 สํานักงาน 2 ศูนย
(แผนภาพที่ 1)
1. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
8. ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
2. ภาควิชาจุลชีววิทยา
9. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
3. ภาควิชาชีวสถิติ
10. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
4. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
11. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
5. ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
12. ภาควิชาอนามัยชุมชน
6. ภาควิชาโภชนวิทยา
13. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7. ภาควิชาระบาดวิทยา

1.
2.
3.
4.
5.

สํานักงานคณบดี แบงออกเปน 10 งาน ดังนี้
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย
งานกายภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

6.
7.
8.
9.
10.

งานวิจัยและวิชาการ
งานบริหารเครื่องมือกลาง
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
งานวิเทศและการประชาสัมพันธ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย แบงออกเปน 2 ศูนย ดังนี้
1. ศูนยประสานงานวิทยาเขตภูมภิ าค
2. ศูนยสุขภาพและบริการวิชาการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้คณะ ไดจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งอยูที่อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งจัดตั้งเปนหนวยงานภายใน เพื่อทําหนาที่ สนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ
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แผนภาพที่ 1 รายละเอียดโครงสรางการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 442
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553
1.3 จํานวนบุคลากร
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหนง ปงบประมาณ 2555
กลุมวิชาการ
จํานวน (อัตรา)
กลุมสนับสนุน
ศาสตราจารย
1
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
รองศาสตราจารย
64
นักวิชาการศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย
47
นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการพิเศษ)
อาจารย
42
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิจัย
1
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
รวม
155
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชํานาญการพิเศษ)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิทยาศาสตร
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักประชาสัมพันธ
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ
บุคลากร
นิติกร

อัตราที่มีปจจุบัน
34
8
1
6
5
5
1
1
10
3
5
2
2
1
1
สวนที่ 1-3

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ตารางที่ 1 (ตอ)
กลุมวิชาการ
จํานวน (อัตรา)

รวม
155
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

กลุมสนับสนุน
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย (ชํานาญงานพิเศษ)
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย(ชํานาญการ)
ชางเทคนิค
ชางไม
ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางไฟฟา
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานพิมพดีด
พนักงานรับโทรศัพท
พนักงานหองปฏิบัติการ
พนักงานทั่วไป
พนักงานสถานที่
พนักงานขับรถยนต
คนสวน
ผูชวยชางทั่วไป
พนักงานประจําหองทดลอง
รวม

อัตราที่มีปจจุบัน
2
1
9
1
4
1
2
2
3
8
11
1
1
1
10
9
1
1
1
154*

หมายเหตุ * ไมนับตําแหนงบุคลากรของเงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรจําแนกตามสายงาน ปงบประมาณ 2555
เงินงบประมาณแผนดิน
สายงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
• สํานักงานคณบดีและ
ภาควิชา
• สํานักงานบริการฯ
• บัณฑิตวิทยาลัยประจํา
หลักสูตรคณะฯ
รวม

เงินนอกงบประมาณ

ขาราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ชั่วคราว

พนักงานสวนงาน/
พนักงานเงินรายได

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ชั่วคราว

รวม

46
13

108
61

34

2

40

39

10

154
199

13

61

34

2

32

5

8

155

-

-

-

-

-

34

-

34

-

-

-

-

8

-

2

10

59

169

34

2

40

39

10

353
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ตารางที่ 3 จํานวนบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา ปงบประมาณ 2555
จําแนกตามสายงาน

สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
• สํานักงานคณบดีและภาควิชา
• สํานักงานบริการฯ
• บัณฑิตวิทยาลัยประจําหลักสูตรคณะฯ
รวม
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ต่ํากวาปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

73

95

35
31

119
-

154
199

56

75

24

-

155

14
3
73

13
7
95

7
66

119

34
10
353

1.4 งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2555
ตารางที่ 4 งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2555 จําแนกตามหมวดรายจาย
หมวดรายจาย
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
รวม (บาท)
เงินเดือนและคาจาง
140,548,300.00
6,587,200.00
147,135,500.00
คาตอบแทน คาใชจายและวัสดุ
5,438,900.00
23,378,100.00
28,817,000.00
คาสาธารณูปโภค
7,470,000.00
6,750,000.00
14,220,000.00
คาครุภณ
ั ฑ
7,354,200.00
10,040,700.00
17,394,900.00
สิ่งกอสราง
24,230,600.00
24,230,600.00
เงินอุดหนุน
2,880,000.00
115,969,500.00
118,349,500.00
รายจายอื่น

-

-

-

กองทุนพิเศษ CMB (105)

-

4,500,000.00

4,500,000.00

163,691,400.00

186,956,100.00

350,647,500.00

รวม

ตารางที่ 5 งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2555 จําแนกตามผลผลิต
ผลผลิต
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
รายไดปปจจุบัน
160,542,300.00
99,763,600.00
• ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
269,100.00
82,000,000.00
• ผลงานการใหบริการวิชาการ
• โครงการผลิตแพทยและ
พยาบาลเพิ่ม
• ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กองทุนพิเศษ CMB (105)
• ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
รวม

2,880,000.00

163,691,400.00

รวม
260,305,900 .00
82,269,100.00
2,880,000.00

692,500.00

692,500.00

4,500,000.00

4,500,000.00

186,956,100.00

350,647,500.00
สวนที่ 1-5
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1.5 แผนยุทธศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตรนําผลการประเมินการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพ การประเมินผลการดําเนินงานประจําป
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร การสํารวจความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรของคณะ การ
วิเคราะหความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดลและรัฐบาล
เพื่อรวบรวมเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรคณะฯ
คณะฯ จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อระดมความคิดเห็นของประชาคม ประชุมกลุมยอยและประชุมกลุมใหญทบทวน
แผนงาน/โครงการ ครั้งลาสุดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะฯใหม เพื่อใหสนองนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเพื่อ
มุง 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก และเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะฯ ตอไป โดยกลางปงบประมาณ 2552 ทาง
คณะฯ ปรับแผนยุทธศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล แลวเสร็จเปนแผน “แผนยุทธศาสตรของคณะ
สาธารณสุขศาสตร ป 2553-2555” เริ่มใชตั้งแตปงบประมาณ 2553
โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
ปณิธาน
คณะสาธารณสุขศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษา มีหนาที่ใหการศึกษา คนควา วิจัย และบริการวิชาการดานสาธารณสุข
เพื่อสนองตอบความตองการของสังคม มุงสงเสริมวิชาการชั้นสูง และเทคโนโลยีตางๆ ทางสาธารณสุข และรักษามาตรฐานเพื่อคง
ความเปนเลิศทางวิชาการ รวมทั้งแสวงหา ถายทอด เผยแพรความรู และผลิตนักสาธารณสุขใหมคี วามรู ความสามารถ มีความคิด
สรางสรรค เปนผูนําทางวิชาการและมีจริยธรรม
ปรัชญา “การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ”
วิสัยทัศน “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย ป 2559”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาดานสาธารณสุขทุกระดับ
2. ดําเนินการวิจยั ดานสาธารณสุข
3. บริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และสรางเครือขายเพื่อสังคมสุขภาวะ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (บริหารจัดการที่ดีอยางมีคุณธรรม)
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของเครือขายงานวิจัยและการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
เปาประสงค
1.1 เพิ่มบทบาทคณะสาธารณสุขศาสตรในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ
ตัวชี้วัด (4 ตัวชี้วัด)
1.1.1

จํานวนบทความวิจยั ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

1.1.2
1.1.3
1.1.4

รอยละของดัชนีการอางอิงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา
จํานวนงานวิจัยทีจ่ ดทรัพยสินทางปญญา
รอยละผลงานวิจยั ที่นําไปใชประโยชนในระดับประเทศ

เฉลี่ย 0.8 เรื่อง / คน / ป (ป 2553) และเฉลีย่ 1
เรื่อง / คน / ป (ป 2554, 2555)
รอยละ 10 ตอป
1 ชิ้นงาน / ป
รอยละ 10 ของผลงานวิจัย

เปาประสงค
1.2 เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและวิจัยทั้งในศาสตรเดียวกันและการบูรณาการระหวางศาสตรและเครือขาย
ในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ
สวนที่ 1-6
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ตัวชี้วัด (1 ตัวชี้วัด)
1.2.1 จํานวนโครงการความรวมมือทางวิชาการ/วิจยั ระหวางศาสตรและเครือขายใน
ประเทศและนานาชาติ

5 โครงการ/ป

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาวิชาการโดยใชกลไกการตลาดผานเครือขายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เปาประสงค
2.1 สรางความสามารถการแขงขันใหสูงขึ้นโดยใชกลไกตลาด
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต

ไมต่ํากวาระดับ 4 ตอ 5 คะแนน

2.1.2 อัตราการไดงานของบัณฑิต

ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย

เปาประสงค
2.2 แสวงหาทุนวิจัยและทุนสนับสนุนวิชาการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
2.2.1 อัตราสวนระหวางทุนสนับสนุนที่ไดรับตอแหลงทุนที่เสนอขอ

1:2

2.2.2 รอยละของงบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก เมื่อเทียบกับปงบประมาณที่
ผานมา

รอยละ 50

เปาประสงค
2.3 พัฒนาการประชาสัมพันธเชิงรุก
ตัวชี้วัด (3 ตัวชี้วัด)
2.3.1 รอยละการรับรูข องประชาคมในคณะ
2.3.2 รอยละจํานวนเรื่องที่ไดรับการประชาสัมพันธในคณะ

รอยละ 80
รอยละ 80

2.3.3 จํานวนเรื่อง/โครงการที่ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุก
ระดับประเทศ

รอยละ 20

ระดับนานาชาติ รอยละ 5

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ
บริการวิชาการ สูการแขงขันเชิงพาณิชย
เปาประสงค
3.1 สงเสริมใหมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/การวิจัยสูการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
3.1.1 จํานวนเอกสารคําสอนและตําราที่เรียบเรียงจากผลงานวิชาการและวิจยั ของตนเอง
และนักคิดอื่น

เอกสารคําสอน 20 ชุด/ป
ตํารา 10 เลม/ป

3.1.2 รอยละของงานวิจัยทีน่ ําไปสูการเรียนการสอน เมื่อเทียบกับจํานวนงานวิจัยทั้งหมด

รอยละ 80

เปาประสงค
3.2 สรางบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตรใหมีคณ
ุ ภาพและเอกลักษณ
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
3.2.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตทุกระดับ
3.2.2 จํานวนรางวัลทีบ่ ัณฑิตไดรับจากสังคม

รอยละ 80
10 รางวัล/ป

สวนที่ 1-7
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เปาประสงค
3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
3.3.1 จํานวนฐานขอมูลที่ทันสมัย

ทุกฐานขอมูล

3.3.2 จํานวนสารสนเทศที่ผูบริหารนําไปใชในการบริหารและบริการวิชาการ

10 เรื่อง

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
เปาประสงค
4.1 สรางธรรมาภิบาลในการบริหาร
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
4.1.1 จํานวนเรื่องรองเรียน

ไมเกินรอยละ 5 เมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา

4.1.2 รอยละบุคลากรที่ไดรับคําชมเชย

รอยละ 20

เปาประสงค
4.2 ใชงบประมาณอยางคุมคา
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
4.2.1 รอยละอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน/รายจายรวม

รอยละ 95

4.2.2 รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต

รอยละ 85

เปาประสงค
4.3 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรของคณะฯ
ตัวชี้วัด (1 ตัวชี้วัด)
4.3.1 จํานวนชั่วโมงตอบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

20 ชั่วโมง/คน

เปาประสงค
4.4 เพิ่มความคลองตัวในการบริการ
ตัวชี้วัด (1 ตัวชี้วัด)
4.4.1 รอยละความสําเร็จของหนวยงานบริการในการลดระยะเวลาการใหบริการ

รอยละ 30

แผนงาน/โครงการที่ดําเนินงานในปงบประมาณ 2555
ในปงบประมาณ 2555 คณะสาธารณสุขศาสตรดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยการกระจายอํานาจตามโครงสราง
หนาที่ มอบหมายงานใหรองคณบดีและผูชวยคณบดี/หัวหนาภาควิชา/คณะกรรมการรับผิดชอบตางๆ รับผิดชอบเพื่อดําเนิน
โครงการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปงบประมาณ 2555 นี้ ทางคณะฯ
ไดจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน สวนที่ 1 โครงการ จํานวนทั้งหมด 22 โครงการ วงเงินทั้งหมด 11,697,600 บาท จําแนกเปน
โครงการใหม 11 โครงการ (6 โครงการยอย) และโครงการตอเนือ่ ง 11 โครงการ (21 โครงการยอย) และตัวชี้วัดในสวนที่ 2
ตามรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสวนงาน ดังรายละเอียดตารางที่ 6
ตารางที่ 6 โครงการแผนปฏิบัติการตามขอตกลงการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2555 จําแนกตามยุทธศาสตร
รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ (27 โครงการยอย) เปนเงิน
11,697,600.00
1. โครงการใหม จํานวน 11 โครงการ (6 โครงการยอย) เปนเงิน
2,400,000.00
1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเปนเลิศในการวิจัย (Research Excellence)
1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ จํานวน 7 โครงการ เปนเงิน 1,445,000.00

บาท
บาท
บาท
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ตารางที่ 6 โครงการแผนปฏิบัติการตามขอตกลงการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2555 จําแนกตามยุทธศาสตร
รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ (27 โครงการยอย) เปนเงิน
11,697,600.00 บาท
1. โครงการใหม จํานวน 11 โครงการ (6 โครงการยอย) เปนเงิน
2,400,000.00
บาท
(Teaching and Learning Excellence)
1.3 ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและวิชาการ
(Healthcare & Services Excellence for well-being)
1.4 ยุทธศาสตรที่ 4 People Excellence
1.5 ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความเปนสากล (Internationalization)
1.6 ยุทธศาสตรที่ 6 Management Excellence
จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน
50,000.00
บาท
1.7 ยุทธศาสตรที่ 7 ICT Excellence
จํานวน 3 โครงการ
(6 โครงการยอย) เปนเงิน
905,000.00
บาท
1.8 ยุทธศาสตรที่ 8 MUSR (Mahidol University Social Responsibility)
2. โครงการตอเนื่อง จํานวน 11 โครงการ (21 โครงการยอย) เปนเงิน
9,297,600.00 บาท
2.1 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเปนเลิศในการวิจัย (Research Excellence)
จํานวน 3 โครงการ
(3 โครงการยอย) เปนเงิน 3,500,000.00 บาท
2.2 ยุทธศาสตรที่ 2 สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ
จํานวน 1 โครงการ
(Teaching and Learning Excellence)
(3 โครงการยอย) เปนเงิน
590,000.00 บาท
2.3 ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและวิชาการ
จํานวน 1 โครงการ
(Healthcare & Services Excellence for well-being)
(2 โครงการยอย) เปนเงิน
820,000.00 บาท
2.4 ยุทธศาสตรที่ 4 People Excellence
จํานวน 1 โครงการ
(4 โครงการยอย) เปนเงิน 2,795,000.00 บาท
2.5 ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความเปนสากล (Internationalization)
จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน
143,000.00 บาท
2.6 ยุทธศาสตรที่ 6 Management Excellence
จํานวน 1 โครงการ
(8 โครงการยอย) เปนเงิน
806,600.00 บาท
2.7 ยุทธศาสตรที่ 7 ICT Excellence
จํานวน 2 โครงการ
(1 โครงการยอย) เปนเงิน
293,000.00 บาท
2.8 ยุทธศาสตรที่ 8 MUSR (Mahidol University Social Responsibility)
จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน
350,000.00 บาท
ความสอดคลองกับ
ระยะ
ยุทธศาสตรของ
ชื่อโครงการ
เวลา
มหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ (โครงการใหม 11 โครงการ และโครงการ
ตอเนื่อง 11 โครงการ)
รวมทั้งหมด [โครงการใหม 11 โครงการ (6 กิจกรรม)]
1. ยุทธศาสตรที่ 2 1.1 โครงการพัฒนาระบบและ
1ตค.54สรางองคกรแหง
กลไกการบริหารหลักสูตร
30กย.55
การเรียนรูและ
ความเปนเลิศ
ทางวิชาการ
(Teaching and 1.2 โครงการพัฒนาคณาจารยดาน 1ตค.54Learning
การเรียนการสอนตามกรอบ
30กย.55
Excellence)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552

จํานวน
เปาหมาย ป 2555
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เงินรายได
11,697,600.0
0
2,400,000.00
145,000.00 1. คาฉลี่ยคะแนนการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต
2. คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผล
สําเร็จของแผนการบริหารหลักสูตร
540,000.00 1. รอยละของอาจารยที่เขารวม
กิจกรรม
2. รอยละอาจารยที่มีทักษะเพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย

4
3

รอยละ 50
รอยละ 50

สวนที่ 1-9
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ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการ

ระยะ
เวลา

1.3 โครงการพัฒนาคณาจารยและ มค.55บุคลากรดานการศึกษาในการ 30กย.55
จัดทําหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
1.4 โครงการสงเสริมสุขภาพและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมแบบบูรณา
การ

1ตค.5430กย.55

จํานวน
เปาหมาย ป 2555
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เงินรายได
160,000.00 1. จํานวนคณาจารยและบุคลากรที่
เกี่ยวของเขารวมกิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจในระดับมาก
3. ความรูความสามารถการจัดทํา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นหลังเขารวม
โครงการ
100,000.00 1. รอยละของนักศึกษที่เขารวมแต
ละกิจกรรม
2. รอยละของนักศึกษาที่ผานการ
อบรมภาษาอังกฤษ
3. รอยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เขารวมในแตละ
กิจกรรม
4. จํานวนหนวยงานและ
เครือขายที่เขารวม
กิจกรรม

คาเปาหมาย
รอยละ 50
รอยละ 50
รอยละ 20

รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80

3 องคกร

1.5 โครงการพัฒนาคลังความรู
เพื่อการสนับสนุนงาน
สาธารณสุขของคณะ

1ตค.5430กย.55

300,000.00 จํานวนฐานขอมูลคลังความรู

1 โปรแกรม

1.6 โครงการพัฒนาความพรอม
ของนักศึกษาสูประชาคม
อาเซียน

1ตค.5430กย.55

100,000.00

รอยละ 90

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมแต
ละกิจกรรม
2. รอยละของนักศึกษาที่ผานการ
อบรมฯ
3. รอยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เขารวมในแตละ
กิจกรรม
4. จํานวนหนวยงานและเครือขายที่
เขารวมกิจกรรม
5. จํานวนนักศึกษาไดงานทํา/ศึกษา
ตอในองคกร/สถาบัน
ตางประเทศ
6. จํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่
ไปแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ
7. รอยละของบัณฑิตทีสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่น
8. รอยละของบัณฑิตมีความผูกพัน
กับคณะฯ

รอยละ 90
รอยละ 80

5 องคกร
1 คน

2 คน
รอยละ 80
รอยละ 95
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ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการ
1.7 โครงการพัฒนาสถานศึกษา 3D

3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรท6ี่
Management
Excellence
7. ยุทธศาสตรท7ี่
ICT
Excellence

ระยะ
เวลา
1ตค.5430 กย.
55

จํานวน
งบประมาณ
เงินรายได
100,000.00

เปาหมาย ป 2555
ตัวชี้วัด

1. รอยละนักศึกษาที่เขารวมแตละ
กิจกรรม
2. รอยละนักศึกษาที่ผานการอบรม
ภาษาอังกฤษ
3. รอยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เขารวมแตละกิจกรรม
4. จํานวนหนวยงานและเครือขาย
เขารวมกิจกรรม
สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและวิชาการ(Healthcare & Services Excellence for well-being)
People Excellence
สรางความเปนสากล (Internationalization)
6.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไก 1 ตค.
50,000.00 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตาม
งานคุณภาพของคณะสาธารณสุข 54- 31
ขั้นตอน
ศาสตร
สค.55
7.1 โครงการพัฒนาฐานขอมูลศิษย
1 ตค.
150,000.00 1. จํานวนฐานขอมูล
เกาปริญญาตรีและติดตามการมี 54- 30
งานทํา และความพึงพอใจของ
กย.55
ผูใชบัณฑิต
7.2 โครงการพัฒนาระบบ
ป 2555165,000.00
สารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร 2556
จัดการและการตัดสินใจของคณะ
กิจกรรมที่ 1 จัดทําระบบฐานขอมูล 1 ตค.
7,500.00 1. จํานวนโปรแกรม
จองหองประชุม
54- 30
กย.55
กิจกรรมที่ 2 จัดทําระบบ
1 ตค.
7,500.00 2. จํานวนโปรแกรม
ฐานขอมูลการจองรถ
54- 30
กย.55
กิจกรรมที่ 3 สรางโปรแกรมการ
1 มค.
50,000.00 3. จํานวนโปรแกรม
บริหารความเสี่ยง
55 –
เมย.56
กิจกรรมที่ 4 จัดทําระบบสารสน เทศ 1 มค.55
100,000.00 4. จํานวนโปรแกรม
แผนพัฒนาใน
– เมย.
การตัดสินใจของคณะ
56
สาธารณสุขศาสตร
7.3 โครงการปรับปรุงเทคโนโลยี
590,000.00
สารสนเทศ
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงสัญญาณ
ป 2555
500,000.00 จํานวนจุดสัญญาณเครือขาย
เครือขายภายในคณะ
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งสัญญาณวายฟาย ป 2555
90,000 จํานวนจุดสัญญาณวายไฟร
เพิ่มเติมภายในคณะ

คาเปาหมาย
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
3 องคกร

5 ขั้นตอน

1 โปรแกรม

1 โปรแกรม

1 โปรแกรม

1 โปรแกรม

1 โปรแกรม
/2ป

250 จุด/ป
3 จุด/ป

8. ยุทธศาสตรท8ี่ MUSR (Mahidol University Social Responsibility
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ความสอดคลองกับ
ระยะ
ยุทธศาสตรของ
ชื่อโครงการ
เวลา
มหาวิทยาลัย
 โครงการตอเนื่อง จํานวน 11 โครงการ (21 กิจกรรม)
1. ยุทธศาสตรที่
รวม
1 สรางความ 1.1 โครงการสรางความเปนเลิศใน 1 ตค.54 เปนเลิศใน
การวิจัย
30 กย.
การวิจัย
55
(Research
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากร ป 2555
Excellence)
ดานการวิจัยและการ
- 2559
ขอรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย
กิจกรรมที่ 2 โครงการเสริมสรางการ ป 2555พัฒนาตําแหนง
2559
วิชาการ
กิจกรรมที่ 3 โครงการจัดการความรู ป 2555จากงานวิจัยและงาน
2559
สรางสรรค
1.2 โครงการสงเสริมการพัฒนา
ป 2555นวัตกรรมการศึกษา ตํารา และ
2559
หนังสือทางวิชาการ
1.3 โครงการปรับระบบสนับสนุน
ป 2555การวิจัยเพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพใน 2559
วารสารแบบครบวงจร

2. ยุทธศาสตรที่ 2 2.1 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
สรางองคกรแหง
ดานการศึกษา
การเรียนรูและ
ระดับบัณฑิตศึกษา
ความเปนเลิศ
กิจกรรมที่ 1 โครงการขับเคลื่อน
ทางวิชาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
(Teaching and
มหาบัณฑิตสูความเปน
Learning
เลิศทางวิชาการ
Excellence)

จํานวน
งบประมาณ
เงินรายได
9,297,600.00
3,500,000.00
500,000.00

เปาหมาย ป 2555
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

120,000.00 1. จํานวนครั้งการจัดประชุม
2. จํานวนบุคลากรเขารวมประชุม

2 ครั้ง/ป
100 คน/ครั้ง

300,000.00 จํานวนครั้งของการเสริมสรางการ
พัฒนาตําแหนงวิชาการ

1 ครั้ง/ป

80,000.00 จํานวนครั้งของการจัดการความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค
300,000.00 จํานวนผูรับทุนสนับสนุนการพัฒนา
ตําราและหนังสือทางวิชาการ
2,700,000.00 1. จํานวนทุนสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม

10 ครั้ง/ป

10 ทุน/ป

8 ทุน/ป

2. จํานวนทุนสนับสนุนการรวมกลุม
3 ทุน/ป
วิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทาง
วิชาการ
3. จํานวนทุนสนับสนุนตีพิมพผล
20 ทุน/ป
งานฯ ในวารสารนานาชาติ
4. จํานวนทุนสนับสนุนนําเสนอ
10 ทุน/ป
ผลงานวิชาการ
5. จํานวนทุนสนับสนุนการวิจัย
5 ทุน/ป
ทางการ ศึกษา และการพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย
6. จํานวนสิ่งเอื้อเพื่อการวิจัย
- supplement วารสารระดับ
1 ฉบับ/ป
นานาชาติ
- คูมือจริยธรรมการวิจัยมนุษย
300 เลม
590,000.00

ป 25552559

550,000.00
150,000.00 ระดับความสําเร็จการดําเนินการตาม
ขั้นตอนขับเคลื่อน

จํานวนขั้นตอน
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ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการ

ระยะ
เวลา

กิจกรรมที่ 2 โครงการกาวไกลดวย
ป 2555E-learning
2559
ระดับปริญญาตรี
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาความ
ปการ
พรอมของนักศึกษา
ศึกษา
ในการจัดกิจกรรมและ
2554
การเขาสูตลาดแรงงาน
3. ยุทธศาสตรที่ 3 3.1 โครงการสรางความเปนเลิศในการบริการ
สรางความเปน
สุขภาพและบริการวิชาการ
เลิศในการบริการ กิจกรรมที่ 1 โครงการงานบริการ
ป 2555สุขภาพและ
วิชาการหนวยงาน
2559
วิชาการ
ภายนอก
(Healthcare &
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาความ
ป 2555Services
เปนศูนยกลางนโยบาย
2559
Excellence for
ดานสุขภาพ
well-being)
4. ยุทธศาสตรที่ 4 4.1 โครงการสรางความเปนเลิศในการพัฒนา
People
บุคลากร
Excellence
กิจกรรมที่ 1 โครงการสัมมนา
ป 2555บุคลากรประจําป
2559
กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มพลังดวย ป 2555ภาษาอังกฤษ
2559
กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมสัมมนา ป 2555
และศึกษาดูงาน
ตางประเทศ
กิจกรรมที่ 4 โครงการอบรมพัฒนา
ป 2555
การบริหารจัดการและ
ภาวะผูนําของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
5. ยุทธศาสตรที่ 5 5.1 โครงการเตรียมวารสาร
ป 2554สรางความเปน
สาธารณสุขศาสตร และ
2559
สากล
วารสารนานาชาติออนไลน
(Internationaliz (Asia Journal of Public Health)
ation)
6 ยุทธศาสตรที่ 6 6.1 โครงการพัฒนางาน
Management
ประชาสัมพันธ
Excellence
กิจกรรมที่ 1 จัดทําวิดีทัศน และ
ป 2555
เอกสารแนะนําคณะ
สาธารณสุขศาสตร
กิจกรรมที่ 2 เสียงตามสายสบาย
ป 2555สบาย สา’สุข
2559

จํานวน
เปาหมาย ป 2555
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
เงินรายได
400,000.00 จํานวนรายวิชาที่เปดใชงานจริง
5 รายวิชา
40,000.00
40,000.00 จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม

150-170คน

820,000.00
แหลงทุน จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
ภายนอก
820,000.00 ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนย
ตามขั้นตอน

3 กิ จ ก ร ร ม /
โครงการ / ป
ระบุจํานวน
ขั้นตอน

2,795,000.00
600,000.00 จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการ

300 คน

50,000.00 จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการ

80 คน

1,470,000.00 จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการ

25 คน

675,000.00 จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการ

40 คน

143,000.00 1. จํานวนวารสารที่ตีพิมพ
2. จํานวน original articles

3 ฉบับ/ป
5 เรื่อง/ฉบับ

806,600.00
350,000.00 1.จํานวนวิดีทัศนภาษาไทยและ อังกฤษ
2.จํานวน leaflet แนะนําคณะฯ
3.จํานวน booklet แนะนําคณะฯ
3,000.00 จํานวนเรื่องออกเสียงตามสาย

500 แผน
500 แผน
500 แผน
300 เรื่อง/ป
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ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย

7 ยุทธศาสตรที่ 7
ICT
Excellence

8 ยุทธศาสตรที่ 8
MUSR

ชื่อโครงการ

ระยะ
เวลา

กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธพบปะ
สื่อมวลชนประจําป
กิจกรรมที่ 4 จุลสารขาวสาร
สาธารณสุขศาสตร มม.
กิจกรรมที่ 5 สื่อโทรทัศนรายการ
“หนาตางสุขภาพ”
กิจกรรมที่ 6 สงสารผานสื่อมวลชน

ป 2555
- 2559
ป 25552559
ป 25552559
ป 25552559

กิจกรรมที่ 7 เผยแพรประชาสัมพันธ
ทาง IPTV
กิจกรรมที่ 8 นักขาวมือใหม
หัวใจสาธารณสุข

ป 25552559
ป 25552559
รวม
ป 25552559

7.1 โครงการพัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธตามจุด
ยุทธศาสตร
7.2 โครงการสรางคุณคาระบบ
สารสนเทศ (สรางโปรแกรม
ติดตามแผนปฏิบัติการประจําป
และรายงานผลการดําเนินงาน)
ระดับปริญญาตรี
7.3 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ดานการศึกษากิจกรรมที่ 4
โครงการจัดทําทําเนียบบัณฑิต
ปการศึกษา 2554
8.1 โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมสู
สังคม

จํานวน
เปาหมาย ป 2555
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
เงินรายได
14,000.00 จํานวนแหงของการพบปะสื่อมวลชน 8 แหง / ป
85,600.00 จํานวนจุลสารขาวสาธารณสุขศาสตร
298,000.00 จํานวนตอนรายการ “หนาตาง
สุขภาพ”
30,000.00 รอยละของสารที่ไดรับการเผยแพร
เมื่อเทียบกับจํานวนสารที่สง
สื่อมวลชน
10,000.00 จํานวนเรื่องที่ไดรับการเผยแพร
16,000.00 จํานวนผูเขารวมโครงการ
293,000.00
50,000.00 จํานวนเรื่องที่ประชาสัมพันธ

8,000 เลม/ป
36 ตอน/ป
รอยละ 50

12 เรื่อง/ป
50 คน

80 เรื่อง / ป

ป 25552559

35,000.00 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามขั้นตอน

ปการ
ศึกษา
2554

208,000.00 1. จํานวนหนังสือทําเนียบบัณฑิต
2. คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

500 เลม
4.00

350,000.00 จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมสูสังคม

10 กิจกรรม/ป

ป 25552559

5 ขั้นตอน
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1.6 ผลงานดีเดนในรอบป
1.6.1 ยุทธศาสตร สรางความเปนเลิศในการวิจัย (Research Excellence)

แผนภาพที่ 2 รางวัล The best research award at AOGIN2012

แผนภาพที่ 3 รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอรดีเยี่ยม

แผนภาพที่ 4 รางวัลผูกอสรางขบวนการรณรงค และรางวัลประเภทสรางนโยบายองคความรูและเครือขาย
1.6.2 ยุทธศาสตร สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ
1. โครงการฝกปฏิบตั ิงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
การฝกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ หรือการฝกภาคสนามนั้น เปนสวนสําคัญของกระบวนการเรียน
การสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในอันที่จะกอใหเกิดความคิดรวบยอดของการสาธารณสุข เสริมสราง
ทักษะการทํางานเปนทีมในสาขาวิชาชีพเดียวกันและตางสาขาวิชาชีพ เรียนรูวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน ซึ่ง
อาจเปรียบเทียบไดกับบทบาทของการใชชุมชนเปนศูนยกลางของการเรียนรู คณะสาธารณสุขศาสตรไดพยายามสอนใหนักศึกษาได
มองอยางรอบดานและเล็งเห็นความสําคัญขององคประกอบตาง ๆ รวมทั้งบทบาทของตนเองที่มีตอการพัฒนางานสาธารณสุขตอไป
ในอนาคต และยังเปนการปลูกจิตสํานึกของการเปนนักสาธารณสุขที่ดี มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการฝกปฏิบัติงานภาคสนามดังกลาว
เนนการพัฒนาชุมชนและองคกรทองถิ่นใหมีศักยภาพในการพึ่งตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย โดยเนนที่ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน ในการวางแผนและแกไขปญหาสาธารณสุข มีนักศึกษาที่ออก
ฝกปฏิบัติงาน 370 คน ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาตางๆ และนิสิตแพทย จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ โดยฝกปฏิบัติงานใน 17 หมูบานของตําบลกุดนอย ตําบลบานหันและหนองบัวนอย อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ระหวางวันที่ 14 ธค. 2554 ถึง 18 กพ. 2555 และ 20 กพ. ถึง 25 มีค. 2555
สวนที่ 1-15
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ผลการฝกปฏิบัติพบวานักศึกษาจบตามกระบวนการฝกฯ ทุกคน (รอยละ 100) มีรายงานการฝกภาคสนาม 17 ชุด
ครอบคลุมวิสัยทัศนชุมชนสุขภาพดี สถานการณสุขภาพชุมชน ปญหาสุขภาพเรียงตามลําดับความสําคัญ แผนงานแกปญ
 หาและ
สงเสริมสุขภาพ จํานวน 35 แผนงาน และโครงการแกปญหาและสงเสริมสุขภาพ จํานวน 127 โครงการ ซึ่งบางกิจกรรมไดมีการ
ดําเนินการและประเมินผลแลว ทั้งนี้แผนงานและโครงการดังกลาวฯ สงมอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชนดําเนินการตอ ดัง
แผนภาพที่ 5

แผนภาพที่ 5 โครงการฝกปฏิบตั ิงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
1.6.3 ยุทธศาสตร สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ
(Health Care and Services Excellence)
1. โครงการ ที่ปรึกษาในการสรางตัวชีว้ ัดมาตรฐานตามแนวคิด Clean and Green และตรวจประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการแตละกลุมเปาหมายตามโครงการกรุงเทพสะอาดรมรืน่ (Bangkok Clean and Green)
แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งแผนระยะกลางและระยะยาว มุงเนนที่จะสรางกรุงเทพมหานครใหเปน
มหานครระดับมาตรฐานโลก ทั้งในดาน สิ่งแวดลอม ประชาชนสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูดีมสี ุข โครงการกรุงเทพสะอาด
รมรื่น จึงเปนโครงการที่จะนํายุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข ไปปฏิบัตเิ พื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม ภายใต
กรอบแนวคิด Clean and Green กรุงเทพมหานคร จึงไดมอบหมายใหคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนที่ปรึกษา
ในการดําเนินโครงการในการสรางตัวชี้วัดและเกณฑประเมินผลความสะอาดรมรื่นเพื่อตรวจประเมินผลและวัดผลสําเร็จ การ
ดําเนินงานของกลุมเปาหมายโครงการ ไดแก ตลาด โรงเรียน วัด มัสยิด ศูนยบริการสาธารณสุข และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
เมื่อทําการตรวจประเมินกลุมเปาหมายโครงการดวยเครื่องมือที่ประกอบดวยตัวชี้วัดและเกณฑประเมินผล
ความสะอาดรมรื่นที่สรางขึ้น โดยทําการตรวจประเมินครั้งแรกเมื่อเริ่มโครงการ และภายหลังการดําเนินการพัฒนาสิ่งแวดลอมของ
สวนที่ 1-16
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กลุมเปาหมายภายใตการไดรับคําแนะนําสนับสนุนจากผูร ับผิดชอบงานสะอาดรมรื่นของกรุงเทพมหานคร พบวาเมื่อสิ้นสุดโครงการ
กลุมเปาหมายมีการพัฒนาความสะอาดรมรื่นดีขึ้นทุกกลุม
ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ สงเสริมหรือรวมกันรณรงคเรื่องความสะอาดรมรื่น อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสู
การขับเคลื่อน/ปรับปรุง ในประเด็นปญหาและอุปสรรคของทั้ง 6 กลุมเปาหมาย เพื่อยกระดับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมใหสูง
ยิ่งๆขึ้น ตลอดจนวางแผนดําเนินการไปสูกลุม เปาหมายอื่นๆ จนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด สอดคลองกับแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครตอไป
1.6.4 ยุทธศาสตร People Excellence

แผนภาพที่ 6 รางวัลเหรียญทอง ในการแขงขันประเภทหลายบทเพลง

แผนภาพที่ 7 รางวัลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2554

1.7 การไดรับมาตรฐานจากองคกรตาง ๆ
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการรับรอง
มาตรฐานดานการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ISO 9001 : 2008 จาก United Registrar of System (Thailand) (URS) เมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2552 – 31 ตุลาคม 2554
1.8 แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
1. การบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ
2. การบริหารงานบริการวิชาการที่มีการจัดตั้งหนวยงานกลางรองรับ (หนวยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ
(OPHETS) และการกําหนดระเบียบรองรับ
สวนที่ 1-17
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1.9 แผนงานในอนาคต
คณะฯ โดยคณบดีจัดทําขอตกลงการปฏิบตั ิงานประจําป 2556 กับอธิการบดี และไดมีการถายทอดภาระหนาที่และ
เปาหมายผลผลิตตามตัวชี้วัด
ไปยังรองคณบดีทุกฝาย/หัวหนาภาควิชา/เลขานุการคณะฯ/หัวหนางาน/หัวหนาหนวยงาน
ปงบประมาณ 2556 มีโครงการทีจ่ ะดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําป จํานวน 26 โครงการ จําแนกเปน โครงการใหม 15
โครงการ และ โครงการตอเนื่อง 11 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเปนเลิศในการวิจัย (Research Excellence)
โครงการใหม
1. การเตรียม Asia Journal of Public Health เขาสูฐานขอมูล TCI และการติดตั้งวารสารสาธารณสุขศาสตรออนไลน
โครงการตอเนื่อง
1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการแบบครบวงจร
2. โครงการวิจัยทองถิ่นรวมกับชุมชนและสถาบัน
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Education)
โครงการใหม
2. โครงการวิจัยทางการศึกษาสาธารณสุขศาสตรเพื่อการเปลี่ยนแปลง
3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรสูสากล
4. โครงการพัฒนาศักยภาพและความพรอมของนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน
5. โครงการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษา
โครงการตอเนื่อง
3. โครงการพัฒนาสถานศึกษา 3D
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ (Healthcare & Services Excellence)
โครงการตอเนื่อง
4. โครงการพัฒนาความเปนศูนยกลางฝกอบรมนโยบายดานสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางความเปนสากล (Internationalization)
โครงการใหม
6. โครงการแสวงหาความรวมมือกับสถาบันตางประเทศในการศึกษาวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 5 ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
โครงการใหม
7. โครงการพัฒนาคานิยม “MUPH” ของบุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางมหาวิทยาลัยที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนพื้นฐาน (ICT-Based University)
โครงการใหม
8. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
9. โครงการสรางหนังสือ online ดวย e – book
10. โครงการพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สวนที่ 1-18
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โครงการตอเนื่อง
5. โครงการพัฒนาคลังความรูเ พื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร
6. โครงการพัฒนาการสอน “กาวไกลดวย e – learning”
ยุทธศาสตรที่ 7 ความกลมกลืนในความหลากหลาย (Harmony in Diversity)
โครงการใหม
11. ราชพฤกษรวมใจ ประหยัดน้ําไฟ ถวายสมเด็จพระราชบิดา
ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (Management for Sustainability)
โครงการใหม
12. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรูคณะสาธารณสุขศาสตร
กิจกรรมที่ 1 การสรางองคการแหงการเรียนรูคณะสาธารณสุขศาสตรโดยใชการจัดการความรู
กิจกรรมที่ 2 การสรางบรรยากาศองคการแหงการเรียนรูคณะสาธารณสุขศาสตร
กิจกรรมที่ 3 การสรางคลังความรูคณะสาธารณสุขศาสตร
โครงการตอเนื่อง
7. โครงการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ
8. โครงการนวัตกรรมการศึกษาและการจัดการความรูวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 9 สรางความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Excellence)
โครงการใหม
13. โครงการพัฒนางานประจําสูความเปนเลิศ (Routine to Excellence)
14. โครงการอบรมการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการ
15. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชเกณฑ EdPEx ในการพัฒนาคุณภาพและการประเมินองคกร
โครงการตอเนื่อง
9. โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ 2556
10. โครงการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษา
11. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ

สวนที่ 1-19
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สวนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐานคุณภาพที่ 1
หลักการ

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบฐานขอมูล และการบริหาร
ความเสี่ยง/การเปลี่ยนแปลง เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

องคประกอบ 1.1
หลักการ

มาตรฐานคุณภาพด้ านการบริหาร

ภาวะผูนํา

ผูนํา/ผูบริหารระดับสูงขององคกร มีบทบาท ใน
การชี้นํา กําหนดทิศทางและเปาหมายขององคกร
สร า งบรรยากาศการเรี ย นรู ที่ ส ง เสริ ม ผลการ
ดํา เนิ น งาน มี ค วามรั บ ผิด ชอบต อ สั งคม และให
ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล

มาตรฐานคุณภาพ
1.1.1 ผู นํ า กํ า หนดทิ ศ ทางและเป า หมายการ
ดําเนินงานขององคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน และ
ถายทอดไปสูบุคลากรทุกระดับ

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.1

1

2

3

4

5

6

7



ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.1.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1

1 2 3 4 5 6 7


เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1

คณะกรรมการประจําคณะ นําโดยคณบดี กําหนดทิศทาง และเปาหมายใน เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1 (1)
การดําเนินงานของสวนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งความรับผิดชอบจะมี แผนยุทธศาสตรของคณะฯ ป 2553ตอสังคมและชุมชน โดยมีแนวทางและเปาหมายดําเนินงาน ในป 2553-2555
2555
เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1 (1)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-1
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1

ปงบประมาณ 2555 คณะฯ นําผลการประเมินไปปรับปรุงวิธีการไปสู เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1. (2)
เปาหมายการดําเนินการขององคกร และไปสูบุคลากรในองคกรทุกกลุม/ทุกระดับ แผนยุทธศาสตร ป 2556-2559
ดวยการทบทวนแผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ.2553-2555 ใหม
ขอมูลที่นํามาประกอบการดําเนินการ คือ
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําป
2. ขอเสนอแนะการเยี่ยมสํารวจคณะกรรมการตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย สกอ. และสมศ.
รวมทั้งนโยบายรัฐบาล
มาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือทิศทางพัฒนา
การศึกษาของคณะฯ พ.ศ. 2555-2559
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของคณะ พ.ศ.
2556-2559 จํานวน 2 ครั้ง และผลทีไ่ ดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ดังกลาว ไดนํามาปรับวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาของคณะฯ
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1 (2) ดังนี้
3.1. วิสัยทัศน ปรับเปน
“สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นําในภูมิภาคเอเซีย ป 2559”
3.2. ปรับทิศทางการพัฒนาคณะฯ
1) ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน และตลาดแรงงาน สงเสริมจุดเดนของหลักสูตรให
ชัดเจน และเตรียมความพรอมใหรองรับการเปนสถาบันการศึกษากลุม ง.
2) สรางเครือขายวิจัยสูภาพลักษณ “มหาวิทยาลัยวิจัย”
3) จัดระบบและกลไกการบริหารบริการวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร
แบบมีสวนรวม
4) มีการบริหารที่สนับสนุนทุกภารกิจอยางมีประสิทธิภาพประหยัด โปรงใส
และสงเสริมสิ่งแวดลอมที่ดี
5) เปนองคกรแหงการเรียนรู มีการจัดการความรู บุคลากรมีโอกาสกาวหนา
มีสุขภาพดี และมีความสุข
6) สรางบุคลากรและนักศึกษาใหไดตามคานิยมขององคกรและปลูกฝงคานิยม
วัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.3. นําขอเสนอจากการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2555 คณะสาธารณสุขศาสตรนําโดยคณบดีจดั เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1. (3)
สัมมนาบุคลากร ซึ่งมีทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนรวมกันกําหนด Corporate เอกสารการสัมมนา 10-11 สิงหาคม
KPI คานิยม และเอกลักษณของคณะสาธารณสุขศาสตร ณ โรงแรมแอมบาสเดอร 2555
พัทยา จ.ชลบุรี เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1. (3)
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-2

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1
แผนยุทธศาสตรในป 2553-2555 คณะจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําป
โดยการทําขอตกลงการปฏิบัติงานของคณะกับมหาวิทยาลัย และมีการติดตาม กํากับ
ความกาวหนาการดําเนินการ และประเมินผลทุก 6 9 และ 12 เดือน
คณะกรรมการประจําคณะ นําโดยคณบดีนําเสนอผลการดําเนินงานไปยัง
บุคลากรทุกกลุม/ ทุกระดับผานการประชุมทีมบริหาร/ คณะกรรมการประจําคณะฯ
โดยการกระจายอํานาจใหกับรองคณบดี/หัวหนาภาควิชามอบหมายงานใหคณะกรรม
การชุดตาง ๆ ไปถายทอดทิศทาง เปาหมาย และดําเนินการตามทิศทางที่กําหนดไว
เชน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการวิเคราะหและประเมินแผนพัฒนา
คณะสาธารณสุขศาสตร คณะกรรมการวิจยั ฯลฯ
รวมทั้ง การเผยแพรทางจดหมายขาวเฉพาะกิจ และทาง Website ของ
คณะฯ อยางตอเนื่อง ตลอดจนการจัดทําขอตกลงการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั้น เพื่อให
ทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานไปสูวสิ ัยทัศนที่กําหนดไว
เอกสารหมายเลข PH.1.1.1(4)
คณะกรรมการประจําคณะฯ กํากับ ติดตาม และประเมินผลสําเร็จของ
การดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง สื่อสารแผน และผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย/ของคณะฯ ไปสูบ ุคลากรภายในภาควิชาและหนวยงาน ดวยการ
มอบหมายใหหัวหนาภาควิชาทุกคน
และรองคณบดีทุกคนรับผิดชอบเปน
ผูดําเนินการ สําหรับการติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามแผน และการใชงบประมาณ
คณบดีกําหนดระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ดังนี้
1. หนวยงานรายงานผลเสนอตอมหาวิทยาลัย รายงานการใชจายเงินเปน
ประจําทุกเดือน
รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส
เอกสารหมายเลข PH.1.1.1 (5)-(6)
2. ติดตามผลการประเมินตามขอตกลงการปฏิบตั ิงานของผูบริหารระดับ
คณะฯ และระดับภาควิชาทุก 6 เดือน
เอกสารหมายเลข PH.1.1.1 (7)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1

เอกสารหมายเลข PH.1.1.1(4)
ขอตกลงการปฏิบตั ิงานของคณะกับ
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2555

เอกสารหมายเลข PH.1.1.1 (5)
รายงานการใชจายเงินประจําเดือน
(ทุกเดือน)
เอกสารหมายเลข PH.1.1.1 (6)
รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิตทุก
ไตรมาส
เอกสารหมายเลข PH.1.1.1 (7)
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ

3. รองคณบดีฝายแผนพัฒนาฯ รายงานผลการใชจายเงินประจําเดือน
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ระเบียบวาระที่ 1.4 เรื่องแจง
เพื่อทราบ
4. ทบทวน ติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
5. ประชุมทีมบริหารเพื่อติดตามงานทุกวันพฤหัสบดี
6. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง) โดย ให
รองคณบดี และหัวหนาภาควิชาทุกคน นําเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานรายบุคคล (ผลัดเปลี่ยนกันไป) เพื่อติดตามผลงานทีผ่ านมา เอกสารหมายเลข PH.1.1.1 (8)
และภารกิจที่กําลังดําเนินการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
เอกสารหมายเลข PH.1.1.1 (8)
คณะฯ 12 ครั้ง
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-3

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
1.1.2 ผู นํ า เอื้ อ และส ง เสริ ม การสร า งความร ว มมื อ
ระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให
องคกรสามารถแขงขันไดในระดับสากล

ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.1.2

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.2
คณบดีในฐานะเปนผูนาํ สูงสุดเอื้อและสงเสริมการสรางความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เปนประธานที่ประชุมคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย และผูบริหารคณะฯ จัดทําแผนการพัฒนา
เครือขายความรวมมือไวในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ิการประจําปของคณะฯ
คณบดีและทีมบริหารถือเปนนโยบายในการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือของ
หนวยงานทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชา
ความรวมมือระดับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะฯ เขารวมกลุมคณะในเครือขายมหิดลพญาไท ซึ่งประกอบดวย 9
คณะของมหาวิทยาลัยมหิดล) ไดแก คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะ
วิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะทันตแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร วิทยาลัยการจัดการ ศูนย
ตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา จัดกิจกรรมเครือขายมหิดล เชน กิจกรรมกีฬา
เครือขายพัสดุ และเครือขายการพัฒนางานวิจัย
เอกสารหมายเลข PH. 1.1.2. (1)
ความรวมมือระดับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ความรวมมือกับเครือขาย
คณะมีความรวมมือกับเครือขายคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแหง
ประเทศไทย โดยคณบดีในฐานะประธานเครือขาย มีกิจกรรมการดําเนินงานรวมกัน
เชน การจัดงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา การพัฒนาเครือขายวิจัย การพัฒนา
เครือขายประกันคุณภาพสถาบันสาธารณสุขศาสตร
เอกสารหมายเลข PH. 1.1.2. (2)
ความรวมมือกับภาครัฐ
คณะสาธารณสุขศาสตร โดย สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่ ง แวดล อ ม มี ค วามร ว มมื อ กั บ คณะในการให ร ว มมื อ ด า นบริ ก ารวิ ช าการกั บ
กรุงเทพมหานคร จัดทํา บันทึกความเขาใจในนามของมหาวิทยาลัย เปนบันทึก
ความเขาใจระหวางกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันในการสงเสริมงานวิจัยการศึกษา วิจัยการ
พัฒนางานและบุคลากร ดานสุขภาพ ดานการแพทยและสาธารณสุข ความปลอดภัย
และอนามัยสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.2

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.2.(1)
http://payathai.mahidol/

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.2. (2)
รายงานการประชุมเครือขายคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย ป
2555

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-4

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.2
ผลการดําเนินการ
1. โครงการที่ปรึกษาสรางตัวชี้วัดมาตรฐานตามแนวคิด Clean and Green และ
ตรวจประเมินผลการดําเนินงานกลุมเปาหมายตามโครงการกรุงเทพสะอาดรมรื่น
(Bangkok Clean and Green) กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ 6 กลุม ไดแก
ตลาดโรงเรี ย น วั ด มั ส ยิ ด สถาบั น บริ ก ารน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ดําเนินกิจกรรมดังนี้
ก. ศึกษาขอมูลพื้นฐานดาน Clean and Green
ข. วิเคราะหขอมูลและสรางตัวชี้วัดมาตรฐาน Clean and Green ของ
6 กลุมเปาหมาย
ค. อบรมเจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอมของกรุงเทพฯ ประมาณ 200 คน ใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐาน และสามารถใช
เครื่องมือตรวจประเมิน Clean and Green กลุมเปาหมายได
ง. กําหนดวิธีการในการตรวจประเมินกลุมเปาหมาย
คัดกรองและตรวจ
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ เพื่อตัดสินการประกวดกลุมเปาหมาย
จ. จัดนิทรรศการ จัดประชุม สรุปผลการดําเนินโครงการ เมื่อเผยแพรความรู
ในการดําเนินงาน พัฒนางาน กรุงเทพฯ สะอาดรมรื่นแกเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของของกรุงเทพฯ และกลุมเปาหมายอื่นๆ เพื่อขยายผลงานตอไป
เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (3)
2. โครงการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ (กิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ) มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ
พัฒนามาตรฐานงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรุงเทพฯ ในการตรวจสอบควบคุม
สถานประกอบการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสภาพแวดลอมที่ดี
ในสถานประกอบการ ลดปจจัยเสี่ยงหรือสิ่งคุกคามตอสุขภาพจากการทํางานใน
สถานประกอบการ ดําเนินกิจกรรมดังนี้
ก. ศึกษาวิเคราะหขอมูล สภาพแวดลอมการทํางาน ปจจัยเสี่ยงมลพิษสิ่งแวดลอม
และเหตุรําคาญ ฯลฯ และนําขอมูลพัฒนามาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
ข. จัด ทํ า คู มือ หลั ก เกณฑ แ ละมาตรฐานการตรวจสถานประกอบการด า น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใชในการดําเนินงานดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของกรุงเทพฯ ตอไป
เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (4)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.2

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (3)
รายงานผลการดําเนินการโครงการที่
ปรึกษาสรางตัวชี้วัดมาตรฐานตามแนวคิด
Clean and Green และตรวจ
ประเมินผล
เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (4)
รายงานผลการดําเนินการโครงการที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานดานอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ
(กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-5
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.2
3. โครงการที่ปรึกษาในการพัฒนาแนวทางการประเมินและตรวจรับรองคุณภาพ
อากาศในอาคาร มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพอากาศ
ในอาคารและส ง เสริ ม การวั ด การคุ ณ ภาพอากาศภายในอาคารที่ ดี ดํ า เนิ น
กิจกรรมดังนี้
ก. จัดทําคูมือการตรวจรับรองคุณภาพอากาศในอาคาร
ข. จัดทําแผนพับการตรวจรับรองคุณภาพอากาศในอาคารและการประเมิน
คุณภาพอากาศในอาคารดวยตนเอง สําหรับผูประกอบการ
เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (5)
ความรวมมือกับภาคเอกชน
คณะสาธารณสุขศาสตร โดย สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารสุขและ
สิ่งแวดลอม
มีความรวมมือกับ คณะที่บริการวิชาการดานการตรวจวิเคราะห
สิ่งแวดลอมทีส่ ามารถใหบริการแกหนวยงานทั่วไปทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือสถานประกอบการภาคเอกชนซึ่งใหความเชื่อถือไววางใจใช
บริการตรวจวิเคราะหสิ่งแวดลอมทั้งดานชีวภาพและดานกายภาพ ปละประมาณ 50
สถานประกอบการ
เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (6)
ความรวมมือระดับนานาชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร โดย งานวิเทศและการประชาสัมพันธ มีความ
รวมมือกับ ประเทศบังคลาเทศ อินโดนีเซีย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ติมอรเลสเต และ
เวี ย ดนาม โดยได รั บ ทุ น จากสํ า นั ก งานองค ก ารอนามั ย โลกและรั ฐ บาล/
สถาบั น การศึ ก ษาประเทศนั้ น ๆ ได ดํ า เนิ น การจั ด ฝ ก อบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น
(นานาชาติ) ใหแก อาจารย บุคลากร และ นักศึกษา ทางการแพทยและสาธารณสุข
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาอาจารย บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา ทางการแพทย แ ละ
สาธารณสุข ใหมีความกาวหนา เชี่ยวชาญดานการศึกษา วิจัย ความรูทักษะการ
ทํางาน ผลการดําเนินการ
1. ผูรับการฝกอบรมไดรับความรูเพิม่ มากขึ้น
2. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (7)
คณะดําเนินการตอนรับอาคันตุกะชาวตางประเทศ ใหแกอาจารย บุคลากร
และนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข ไดแก ประเทศอินเดีย ไตหวัน ญี่ปุน
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย
วัตถุประสงคเพื่อเจรจาความรวมมือทางดานการศึกษา วิจัยแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรตางๆ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหา
แนวทางความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษารวมกัน
เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (8)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.2

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (5)
รายงานผลการดําเนินการโครงการที่
ปรึกษาในการพัฒนาแนวทางการประเมิน
และตรวจรับรองคุณภาพอากาศในอาคาร

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (6)
สรุปผลการดําเนินการใหบริการดานการ
ตรวจวิเคราะหสิ่งแวดลอม

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (7)
หนังสือขออนุมัติจัดการฝกอบรม

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (8)
รูปภาพ /จดหมายอิเล็กทรอนิกส

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-6
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.2
คณะฯ ติ ดตาม วิเคราะหความสําเร็ จด านความร วมมือระหวางองค กรกั บ
หนวยงานภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับสากลดวยการ
จั ด กิ จ กรรมโครงการต า งๆ ที่ ดํ า เนิ น การร ว มกั น โดยใช เ วที ก ารประชุ ม ของ
คณะกรรมการ ไดแก
1. การประชุมผูบริหารเครือขายสถาบันฯ ประมาณปละ 5 ครั้ง
2. การประชุม SEAPHEIN ปละ 1 ครั้ง
3. การประชุม APACPH ปละ 1 ครั้ง
เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (9)-(10)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.2

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (9)
หนังสือขออนุมัติเดินทางเขาประชุม
รายชื่อผูเขารวมนําเสนอผลงาน

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (10)
หนังสือประกอบการประชุม
Accreditation

แผนภาพที่ 1.1 การประชุมผูบริหารเครือขายสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-7
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มาตรฐานคุณภาพ
1.1.3 ผู นํ า ให ค วามสํ า คั ญ และเป น แบบอย า งที่ ดี ใ น
การมีวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติและกํากับใหเกิดระบบงานที่
เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได

ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.1.3

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.3
คณะฯวางนโยบาย / แนวทางการดําเนินการปฏิบตั ิงานตามกรอบแนว
ทางการปฏิบัติงาน และการกํากับตรวจสอบใหมีการปฏิบัตติ ามกฏระเบียบขอบังคับ
รวมทั้งการรักษาวินัย จริยธรรมจรรยาบรรณ ความเปนธรรม โปรงใส และ
ตรวจสอบได
ปงบประมาณ 2555 คณะจัดทําโครงการพัฒนาระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อสรางระบบธรรมาภิบาลของ
คณะฯ ภายใตความรับผิดชอบโครงการของรองคณดีฝายแผนพัฒนาฯ ในขั้นตอน
แรก ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสาธารณสุขศาสตร
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ
เรียบรอยแลว คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ มีหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดําเนินการกํากับดูแล
กิจการที่ดีใหเปนรูปธรรม และสอดคลองกับการดําเนินงานของคณะฯ
2. พัฒนาคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะฯ
3. สงเสริมการมีสวนรวมของผูบริหาร คณาจารยประจํา และเจาหนาที่ของ
คณะฯ ในกิจกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน
เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3 (1)
ปงบประมาณ 2555 คณะฯแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดฯี
ประกอบดวยที่ปรึกษาคณบดี ประธานสภาอาจารยคณะ ผูแทนบุคลากรสาย
สนับสนุน
เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3 (2)
ผลการดําเนินงานคือ
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห สถานการณและสภาพแวดลอมใน
การบริหารงานของคณะ การศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อ
วิเคราะหกาํ หนดองคประกอบของหลักธรรมมาภิบาล
2. กําหนดตัวชี้วัด การกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการและการ
กํากับดูแล เพื่อจัดทําเปนรางคูม ือ

1
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6

7


เอกสารอางอิงประกอบรายงานตาม
มาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.3

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3 (1)
รางคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดตี ามหลัก
ธรรมาภิบาล ของคณะฯ

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3 (2)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ใช เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3 (1)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-8
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.3

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตาม
มาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.3

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 นําโดยคณบดีคณะฯ จัดเวที.. “รวมพลัง เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3.(3)
MU.PH” เพื่อรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ ภาพเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555
และใหประชาคมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพื่อนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงการดําเนินงานของคณะฯ ในแตละพันธกิจ และคณะฯ ไดนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง พัฒนาแนวทางและระบบงานใหมคี วามเปนธรรม โปรงใส
ตรวจสอบได โดยคณบดีไดมอบหมายใหรองคณบดีแตละฝายรับผิดชอบในแตละ
พันธกิจ
คณบดีและทีมบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3.(3)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-9
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มาตรฐานคุณภาพ
1.1.4 ผู นํ า สร า งบรรยากาศให เ กิ ด วั ฒ นธรรม
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5 6 7
แหงการเรียนรู และเกิดนวัตกรรม เพื่อกาวไปสู
องคประกอบ 1.1.4

การบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.4

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.4

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (1)
♦รายงานสรุปผลการเยี่ยมชื่นชมผลการ
ดําเนินงานของภาควิชา ปงบประมาณ
2555
♦ปฏิทินการเยี่ยมชมภาควิชาโดยคณบดี
และรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
ระหวางวันที่ 9-27 ธันวาคม 2555
คณะ ฯ สรางบรรยากาศในรูปของคณะทํางานการจัดการความรูและ เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (2)
คณะทํางานการจัดการความรูและ
ฐานความรูนวัตกรรม [เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (2)]
เพื่อสรางบรรยากาศทางวิชาการนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู
และ ฐานความรูนวัตกรรม
เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (3)
ฐานความรูนวัตกรรมการศึกษาและวิจัยของคณะฯ
คณะกรรมการจัดการความรูจาก
เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (3)
การจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะฯ เปนไปตาม งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ ากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตาม
ระบบคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รอง
คณบดีฝายวิจยั และนวัตกรรมการศึกษารับผิดชอบดําเนินการจัดเวทีการแลก เปลี่ยน
เรียนรูจ ากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวน 7 ครั้ง หัวขอเรื่องไดแก
1. เรื่อง “ทําอยางไรใหไดทุนวิจัย” วันที่ 5 มกราคม 2555 12.00-13.00 น.
จํานวน 1 ชั่วโมง
2. เรื่อง “นักวิจัยพบผูประกอบการ” วันที่ 1 มีนาคม 2555 13.00-16.00น.
จํานวน 3 ชั่วโมง
3. เรื่อง“การพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยแบบแขงขันดานสุขภาพการแพทย และเทคโนโลยีประยุกตใชใน
อุตสาหกรรม ประจําป 2555 จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)” วันที่ 3 เมษายน 2555 13.00-15.30 น.
จํานวน 2.30 ชั่วโมง
4. เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนเพือ่ การพัฒนาการทํางานวิจัย” วันที่ 4
พฤษภาคม 2555 11.30-15.00 น. จํานวน 3.30 ชั่วโมง
5. เรื่อง “การทํางานวิจัยและผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับดานคุณภาพ
อากาศ” วันที่ 1 สิงหาคม 2555 10.00-12.00 น. จํานวน 2 ชั่วโมง
คณะผูบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร นําทีมโดยคณบดีไปเยี่ยมชื่นชม
ผลการดําเนินงานของภาควิชา ปงบประมาณ 2555 รวมทั้งเปาหมายที่จะดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2555 ทําใหรับทราบ และแลกเปลียนรูการปฏิบัติงานของทุกภาควิชา
รวมทั้งความตองการของภาควิชาที่จะขอรับการสนับสนุน หรือความชวยเหลือจาก
คณะฯ ระหวางวันที่ 9-27 ธันวาคม 2555
เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4(1)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-10

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.4

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.4

6.

เรื่อง
“เกณฑการวัดคุณภาพวารสารทางวิชาการและแนวทางการรวม
กลุมวิจัยมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ” วันที่ 14 สิงหาคม 2555 9.0012.00 น. จํานวน 3 ชั่วโมง
7. เรื่อง “Update แนวทางการดําเนินงานเพื่อเสนอขอการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย” วันที่ 15 สิงหาคม 2555 10.00-12.00 น.
จํานวน 2 ชั่วโมง
รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและระบบประกันคุณภาพจัด “สุนทรียสนทนา”
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ผูเขารวมสุนทรีย
สนทนาจํานวน 29 คน
เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (4) – (5)

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (4)
สรุปผลการทําสุนทรียสนทนาและ
ประมวลภาพ
เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (5)
สรุปแบบประเมินผลกิจกรรม “สุนทรีย
สนทนา เรื่อง ประสบการณการจัดเก็บ
ขอมูลและเอกสารหลักฐานประกอบ
ตัวชี้วัด"
คณะฯแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนยสรางคุณคาองคความรูค ณะ เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (6)
สาธารณสุขศาสตร เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการสรางคุณคาองค (ราง) โครงสรางศูนยจัดตั้งองคความรู
ความรูของคณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (6)-(8)
เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (7)
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้ง
ศูนยสรางคุณคาองคความรูคณะ
สาธารณสุขศาสตร
เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (8)
รายงานการประชุมคณะทํางานโครงการ
จัดตั้งศูนยสรางคุณคาองคความรูค ณะ
สาธารณสุขศาสตร
รวมทั้งจัดทําโปรแกรมคลังความรู เพื่อรวบรวมองคความรูของบุคลากรภายในคณะฯ เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (9)
เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (9)
โปรแกรมคลังความรู

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-11

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

องคประกอบ 1.2
หลักการ

การบริหารเชิงกลยุทธ

อง ค ก ร กํ า ห น ด ทิ ศ ทา ง เ ป า ห ม า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตรหลั กขององคกร ติดตาม ควบคุ ม
กํากับ และประเมินผล เพื่อใหการดําเนินงาน
ในภารกิจตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคลองกัน ทั้งมหาวิทยาลัยและสอดคลอง
กับยุทธศาสตรหลักของชาติ

มาตรฐานคุณภาพ
1.2.1 มีกระบวนการศึกษา วิเคราะห ปจจัยตางๆ
เพื่อกําหนดทิศทาง เปาหมาย ในการทําแผนกลยุทธทุก
พันธกิจที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรหลักของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ โดยเปด โอกาสให
บุคลากรทุกระดับมีสวนรวม

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1
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3

องคประกอบ 1.2

4
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ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.2.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.1
คณะฯ จัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
การมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯ
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ โดยเปนแผนทีเ่ ชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และพระราชบัญญัติ
สถาบัน สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล และจุดเนนตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ป 2554 คณะฯ ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ป 2553 - 2555 มา 1 ป
เต็ม จนกาวขึ้นปที่ 2 เพื่อใหประชาคมรับทราบผลการดําเนินงานในปที่ผานมา และ
เตรียมความพรอมกําหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ในแตละภารกิจให
ครอบคลุมทุกดาน (การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ) ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
คณะฯ จึงจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2556-2559)” เพื่อใหผูบริหาร และบุคลากรของ
คณะสาธารณสุขศาสตร นําแผนฯ ที่กําหนดไปเปนแนวทางในการพัฒนางาน และ
การปฏิบัติงานตอไป โดยแบงการดําเนินการออกเปน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประชุม “กําหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุข
ศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559)” ในวันเสารที่ 4 มิถุนายน 2554 ณ คณะ
สาธารณสุขศาสตร และหลังจากการประชุมฯ ภาควิชา/หนวยงานดําเนินการ
เตรียมการจัดทําแผนงาน/โครงการ
เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการประชุม
ปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.1

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-12

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.1
ครั้งที่ 2 ประชุม “การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุข
ศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2556 – 2559)” ระหวางวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2554 ณ
คณะสาธารณสุขศาสตร กลุมเปาหมายเขารวมประชุมเปนกลุมหรือบุคคลเดียวกันกับ
ประชุม ครั้งที่ 1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.1

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.1 (1)
สรุปแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2556
– 2560)”

ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ทีมบริหาร หัวหนาภาควิชา รอง
หัวหนาภาควิชา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ
วิจัย คณะกรรม การบริการวิชาการ คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม
คณะกรรมการวิเคราะหแผนฯ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เลขานุการคณะฯ หัวหนางาน และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 80 คน โดยมี
ขั้นตอนดําเนินงาน ดังนี้
ก. บรรยายทางวิชาการ
เรื่อง
ทิศทางพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) โดย รอง
ศาสตราจารยสรนิต
ศีลธรรม รองอธิการบดีฝา ยนโยบายและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากรบรรยาย
ข. ดําเนินการแบงกลุม 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 Research Excellence
กลุมที่ 2 Teaching and Learning Excellence
กลุมที่ 3 Healthcare and Services Excellence
ค. ผูบริหารของคณะสาธารณสุขศาสตรและบุคลากรนําแผนฯทีกําหนด
เปนแนวทางในการพัฒนางาน และปฏิบัติงานตอไป
สรุปผลการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2556 – 2560) มี 3 ยุทธศาสตรหลัก 3 ยุทธศาสตรขับเคลื่อน ดังนี้
ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางเครือขายวิจัยสูภาพลักษณ “มหาวิทยาลัยวิจัย”
ยุทธศาสตรที่ 2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนใหรองรับการ
เปนสถาบันการศึกษากลุม ง.
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบริการวิชาการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
ยุทธศาสตรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบองคกรแหงการเรียนรู สนับสนุนโอกาสกาวหนา สุขภาพ
ดีและความสุขใหแกบุคลากร
ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ
ประหยัด
โปรงใส และสงเสริมสิ่งแวดลอมทีด่ ี
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางบุคลากรและนักศึกษาใหไดตามคานิยมขององคกร
และ
ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.1 (1)
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-13

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.1
และเมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2555 ทางคณะฯ ประกาศแผนพัฒนา
การศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับที่11 (พ.ศ.2556 – 2560) พรอมรวมกัน
กําหนด Corporate KPI คานิยม และเอกลักษณ ของคณะฯ ในการสัมมนา
บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมแอมบาสเดอร พัทยา
จังหวัดชลบุรี เรื่อง การจัดทํา Corporate KPI และ Core Value บุคลากรเขา
รวมงานทั้งสิ้น 158 คน คิดเปนรอยละ 49.69 ของบุคลากรคณะทัง้ หมด (318 คน)
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.1.(2)- (3)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.1
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.1.(2)
สรุปผล Corporate KPI คานิยม และ
เอกลักษณ

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.1.(3)
โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป
งบประมาณ 2555

แผนภาพที่ 1.2 สัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดทํา Corporate KPI และ Core Value

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-14

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

มาตรฐานคุณภาพ
1.2.2 มีการจัดทําแผนกลยุทธพรอมทังกําหนด
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว และนําแผนไปสูการปฏิบัติ

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
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องคประกอบ 1.2.2

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.2
กระบวนการจัดทําแผนยุ ทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร
พ.ศ. 2553-2555 และกําหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร พรอมทั้งไดถายทอดแผน
ยุ ท ธศาสตร / เป า หมายไปตามลํ า ดั บ ชั้ น จากคณะกรรมการประจํ า คณะ/
หัวหนาภาควิชา/ประธานบริหารหลักสูตร/เลขานุการคณะ/หัวหนางานและ
คณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนงาน/โครงการ
รวมทั้ ง คณะฯให ภ าควิ ช าและหน ว ยงานจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
สนับสนุนแผนยุทธศาสตรของคณะฯ และนําโครงการมาจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติงานของคณะฯกับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําโครงการ
ซึ่งในปงบประมาณ 2555 คณะไดมีการดําเนินงานโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร จํานวน 54 โครงการ จําแนกเปน
 โครงการระดับคณะ จํานวน 29 โครงการ (30 กิจกรรม) เปน
โครงการต อ เนื่ อ ง 11 โครงการ (21 กิ จ กรรม) และโครงการใหม 18
โครงการ (9 กิจกรรม)
 โครงการระดับภาควิชา จํานวน 25 โครงการ เปนโครงการ
ตอเนื่อง จํานวน 5 โครงการ และโครงการใหม 20 โครงการ
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2 (1) - (2)


เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.2

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2 (1)
ขอตกลงการปฏิบตั ิงานของคณะฯ กับ
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2555
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2 (2)
แผนปฎิบัติการประจําป 2555

แผนภาพที่ 1.3 สื่อสิ่งพิมพยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร ป 2553 - 2555
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-15

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.2

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.2

เมื่อครบ 12 เดือนงานแผนฯ สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2 (3)
และปรับแผนการปฏิบัติการในขอตกลงการปฏิบัติงาน ในปตอไป
สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการในขอตกลง
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2 (3)
การปฏิบัติงานของคณะกับมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2555

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-16

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ

1.2.3 มี ก ารวิ เ คราะห ติ ด ตาม ควบคุ ม กํ า กั บ และ
ประเมินผลการดําเนินงานและมีการทบทวนปรับเปลี่ยน
กลยุทธ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จสูทิศทางและเปาหมายของ
องคกร

ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.2.3

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.3

1 2 3 4 5 6 7

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.3

คณะฯดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ติดตาม เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (1)
วิเคราะห ประเมินผลการดําเนินการตามแผน ดําเนินการโดยงานแผนพัฒนาและ คูมือการบริหารโครงการ
ระบบคุณภาพติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน และนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อทราบทุกเดือน ดังนี้
1. รายงานผลการใชจายเงินประจําทุกเดือน
2. รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (Performance
Agreement) ปละ 2 ครั้ง
4. รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานจัดซื้อ/จัดจางทุกไตรมาส
5. รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิต (สงป.) ตามไตรมาส
ในตนปงบประมาณ 2555 งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพจัดทําคูมือ
การบริหารโครงการ เพื่อใหผรู ับผิดชอบโครงการทราบขั้นตอนการจัดทําโครงการ
และการรายงานในแบบฟอรมตางๆ
รวมทั้งขั้นตอนการติดตามผลการดําเนิน
โครงการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) เพื่อติดตาม
ควบคุมกํากับโครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (1)
ปงบประมาณ 2555 โครงการที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรบรรลุ
เปาหมาย จํานวน 53 โครงการ จากจํานวน 54 โครงการ คิดเปนรอยละ 98.15
เมื่อพิจารณาความสําเร็จการดําเนินงานตามโครงการ 54 โครงการ จํานวน
เงิน 11,818,750.00 บาท จําแนกเปน
โครงการระดับคณะจํานวน 29 โครงการ จํานวนเงิน 10,841,500.00
บาท ผลสําเร็จ จํานวน 29 โครงการ ใชเงินไปทั้งสิ้น 4,795,633.45 บาท คิดเปน
รอยละ 44.23 ผลสําเร็จโครงการ คิดเปนรอยละ 75.47
โครงการระดับภาควิชาจํานวน 25 โครงการ จํานวนเงิน 977,250.00
บาท จํานวน 24 โครงการ ใชเงินไปทั้งสิ้น 741,355.45 บาท คิดเปนรอยละ
75.86 ผลสําเร็จโครงการ คิดเปนรอยละ 79.60
สรุปแลวผลสําเร็จ จํานวน 53 โครงการ ใชเงินไปทั้งสิ้น 5,536,988.90
บาทคิดเปนรอยละ 46.85 ผลสําเร็จโครงการในภาพรวม คิดเปนรอยละ 77.54
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (2)

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (2)
ใชเอกสารเดียวกับเอกสารหมายเลข
PH. 1.2.2 (3) สรุปผลการดําเนินตาม
โครงการประจําปงบประมาณ 2555

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-17

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.3

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.3
ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณางบประมาณของคณะสาธารณสุขศาสตร
ประชุมทบทวนปรับเปลี่ยนกลยุทธโดยการปรับเกณฑการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรเปนประจําทุกป
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (3)
เพื่อใหเกิดผลสําเร็จสูทิศทางและเปาหมายขององคกร รวมทั้งไดจัดทําคูมือ
การบริหารโครงการใหแกผูบริหารโครงการทุกโครงการใชเปนเครื่องมือประกอบการนํา
โครงการไปปฏิบัติ
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (4)

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (3)
หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจายจากเงินรายได
คณะฯ ประจําปงบประมาณ 2555

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (4)
ใชเอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (1)
คูมือการบริหารโครงการ

ปงบประมาณ 2555 โครงการที่ภาควิชาดําเนินการเพื่อตอบสนอง เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (5)
ยุทธศาสตร มีจํานวน 25 โครงการ จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 977,250.00 บาท
ใชเอกสารเดียวกับเอกสารหมายเลข
เมื่อพิจารณาความสําเร็จการดําเนินงานตามโครงการระดับภาควิชา 25 PH. 1.2.2 (3) และ
โครงการ ดําเนินงานสําเร็จจํานวน 24 โครงการ ใชเงินไปทั้งสิ้น 741,355.46 บาท เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (2)
คิดเปนรอยละ 79.60 ดังตารางที่
สรุปผลการดําเนินตามโครงการ
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (5)

ประจําปงบประมาณ 2555

ตารางที่ 1.1 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ 2555
ชื่อโครงการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รวมทั้งสิ้น
โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการพัฒนาขอเสนอและ
โครงการวิจัยดานอนามัยชุมชน
โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน(ชุดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน)
โครงการวิเคราะหผลงานการศึกษาและหาความตองการเนื้อหาหลักสูตร
ชีวสถิติ
โครงการจัดการเรียนรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
การจัดการความรู KM ภาควิชา
โครงการการจัดการความรู:การสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ
โครงการเพิ่มพูนความรูดานโรคติดเชื้อและสิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
โครงการประชาสัมพันธภาควิชาอาชีวอนามัยฯ
โครงการติดตามผลบัณฑิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โครงการพัฒนาการสอนแบบมีผูสอนหลายคนใน 1 รายวิชา
โครงการการพัฒนาแผนการเรียนการสอนรายวิชาที่จัดสอนเปนภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาเครือขายการฝกปฏิบัติงานอนามัยชุมชนในชุมชนเขตเมือง
โครงการพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริการตรวจคุณภาพน้ํา

จํานวนเงิน (บาท)
ที่อนุมัติ
เงินที่ใช
977,250.00
26,000.00

741,355.46
25,779.00

รอยละ
ความสําเร็จ
ของโครงการ
79.60
100.00

50,000.00
80,000.00

41,549.00
39,264.00

100.00
75.00

25,000.00
10,000.00
80,000.00
17,250.00
80,000.00
56,000.00
24,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00

19,446.26
8,525.00
70,464.56
12,350.00
66,800.00
55,964
21,400.00
20,000.00
19,893.00
15,054.00
0.00

100.00
100.00
78.56
100.00
90.00
70.00
80.00
60.00
100.00
100.00
50.00

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-18

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

จํานวนเงิน (บาท)
ที่อนุมัติ
เงินที่ใช

ชื่อโครงการ
รวมทั้งสิ้น
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

อาหาร อากาศ ทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
โครงการพัฒนาเครือขายศิษยเกาเพื่อสรางความเขมแข็งในการบริหารงาน
สาธารณสุข
โครงการการจัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแหงชาติครั้งที่ 7
โครงการเสริมสรางและพัฒนาบุคคลิกภาพนักอนามัยชุมชนที่ดี
โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ยกเลิกโครงการ
โครงการการปรับภูมิทัศนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการผลักดันการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ
โครงการทบทวนวิเคราะหและสังเคราะหรายงานการวิจัยที่ประยุกตทฤษฎี
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โครงการแผนกลยุทธเพิ่มผลผลิตและการตีพิมพงานวิจัยดานอนามัย
ครอบครัว
โครงการเครือขายศิษยเกาและสารสนเทศ
โครงการประชาสัมพันธภาควิชาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาอนามัยครอบครัวเชิงรุก
โครงการจดหมายขาวอิเล็กโทรนิคส

977,250.00

741,355.46

รอยละ
ความสําเร็จ
ของโครงการ
79.60

80,000.00

79,977.72

100.00

40,000.00
14,000.00

39,071.00
14,000.00

40.00
100.00

50,000.00
80,000.00
80,000.00
30,000.00

0.00
40,000.00
79,790.00
29,905.50

0.00
100.00
100.00
100.00

25,000.00

4,678.00

0.00

5,000.00
15,000.00

5,000.00
12,444.42

100.00
70.00

20,000.00

20,000.00

100.00

ปงบประมาณ 2555 คณะฯ รายงานผลตัวชี้วัดสวนที่ 2 ตามขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ไปยัง
มหาวิทยาลัย จํานวน 60 ตัวชี้วัด ประกอบดวย (1) ดานวิจัย จํานวน 10 ตัวชี้วัด (2) ดานการศึกษา (27 ตัวชี้วัด) (3) ดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (5 ตัวชี้วัด) (4) ดานบริการวิชาการ (10 ตัวชี้วัด) (5) ดานบริหารการเงิน การคลัง งบประมาณและสินทรัพย (2
ตัวชี้วัด) (6) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม (1 ตัวชี้วัด) (7) ดานระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม (4 ตัวชี้วัด) (8) ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (5 ตัวชี้วัด) และ (9) ดานความเปนนานาชาติ (1 ตัวชี้วัด) โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้
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ตารางที่ 1.2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปงบประมาณ 2555
ขอตกลง/ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2553

ปงบประมาณ 2554
เปาหมาย

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2555

ผลการดําเนินงาน

1. ดานการวิจัย
1.1 จํานวนเงินทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย
1.2 จํานวนเงินรายไดสวนงานที่ใหเปนทุนวิจัย
1.3 จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐ
1.4 จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับจากภาคเอกชน
1.5 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการในฐาน

บาท
บาท
บาท
บาท
เรื่อง

5,312,410
1,112,410
4,411,100
3,200,000
73

5,500,000
1,000,000
4,000,000
4,000,000
77

6,062,800
1,200,050
6,486,338
1,453,795
64

6,000,000
1,000,000
4,400,000
4,000,000
81

5,600,000
774,431
1,861,220
1,359,600
71

1.6

เรื่อง

45

-

46

60

54

ชิ้น/เรื่อง

-

1
-

1
-

1
-

-

ชิ้น/เรื่อง
ชิ้น/เรื่อง
ชิ้น
(ไมนับซ้ํา)

5

1
6

1
5

1
7

4

เรื่อง/คน

0.47 : 1
(73/154)

0.50 : 1
(74/147)

0.50 : 1
(74/147)

0.55 : 1
(81/147)

0.48 : 1
(71/149)

ขอมูลระดับนานาชาติ(ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ค.ศ. 2011)

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
(รายชื่อวารสารเฉพาะที่สกอ.จัดใหเปนวารสารระดับชาติ ดู
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_tha/info/list
_journals.pdf)
1.7 จํานวนผลงานวิจัยที่กอใหเกิดทรัพยสินทางปญญา
1.7.1 ที่ไดรับจดในปนั้นๆ
-สิทธิบัตร
- อนุสิทธิบัตร
1.7.2 ที่อยูในระหวางดําเนินการยื่นขอจดทะเบียน
-สิทธิบัตร
- อนุสิทธิบัตร
1.8 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปสูการปรับนโยบายการบริหารระดับ
สวนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบตอ
สังคม
1.9 สัดสวนของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ

ชิ้น/เรื่อง
ชิ้น/เรื่อง
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ตารางที่ 1.2 (ตอ)
ขอตกลง/ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1.10 สัดสวนของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
2. ดานการศึกษา
2.1 จํานวนครั้งและจํานวนวันของการจัดอบรม / สัมมนา
อาจารยดานพัฒนาการเรียนการสอนตอปการศึกษา
2.2 รอยละของจํานวนอาจารยที่เขารวมการอบรม /สัมมนา
พัฒนาการเรียนการสอน (จัดโดยหนวยงานภายใน/นอกสวนงาน)
2.3 จํานวนอาจารยที่ไดรับรางวัลดานการสอน /การจัดการศึกษา
2.4 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
หลักสูตรที่รับผิดชอบ
2.4.1 ที่กําลังดําเนินการ
2.4.2 ที่ตีพิมพ
2.4.3 ที่ลงบทความ
หลักสูตรปริญญาตรี
2.5 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่รับเขา เทียบกับเปาหมาย
จํานวนรับ
2.6 จํานวนรายวิชาที่จัดสอนเปนภาษาอังกฤษ
(ไมนับรวมป 1)
2.7 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดทําสื่อการสอนในระบบ Elearning หรือมีสื่อ online
2.8 จํานวนรายวิชาที่มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

เรื่อง/คน

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2553
0.29 : 1
(45/154)

ปงบประมาณ 2554
เปาหมาย

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2555

ผลการดําเนินงาน

0.50 : 1
(74/147)

0.31 : 1
(46/147)

0.45 : 1
(66/147)

0.36 : 1
(54/149)

ครั้ง, วัน

1,2

2,2

2,3

3,3

4, 6

รอยละ

66.15

67.11
(102/152)
1
-

27.63
(42/152)
-

72.37
(110/152)
5
1

30.20
(45/149)
1
2

1
0
0

1
0
1

100
180*100/180
1

86.11
155*100/180
3

2

1

คน

2
-

โครงการ
โครงการ
โครงการ
รอยละ

100
180*100/180

100
100
180*100/180 180*100/180

รายวิชาตอหลักสูตร
รายวิชาตอหลักสูตร

1

รายวิชาตอหลักสูตร

20

20

20

5

206 วิชา
(ปรับปรุงหลักสูตร TQF)
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ตารางที่ 1.2 (ตอ)
ขอตกลง/ตัวชี้วัด

หนวยนับ

2.9 จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนรูหรือปฏิบัติงานในชุมชน
2.10 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา
(ปริญญาตรี)
2.10.1 ทุนจากหนวยงานภายนอก
2.10.2 ทุนคณะ
2.10.3 ทุนมหาวิทยาลัย
2.11 จํานวนนักศึกษาที่ไปตางประเทศเพื่อการเรียนรูดานวิชาการ
หรือเสนอผลงาน
2.12 จํานวนนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
2.12.1 จํานวนนักศึกษาตางประเทศ ที่มาศึกษา/วิจัยที่สวน
งาน(Inbound Exchange Undergraduate Students)
 ระยะเวลาแลกเปลี่ยนนักศึกษา นอยกวา3 เดือน
 ระยะเวลาแลกเปลี่ยนนักศึกษาตั้งแต3 เดือนขึ้นไป
2.12.2 จํานวนนักศึกษาของสวนงาน ที่ไปศึกษา/วิจัยที่
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ (Outbound Exchange
Undergraduate Students)
 ระยะเวลาแลกเปลี่ยนนักศึกษานอยกวา 3 เดือน
 ระยะเวลาแลกเปลี่ยนนักศึกษาตั้งแต3 เดือนขึ้นไป
2.13 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ศึกษาตอหลังสําเร็จการ ศึกษา
ภายใน 1 ป

รายวิชาตอหลักสูตร

คน
คน
คน
คน

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2553

ปงบประมาณ 2554
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2555

ผลการดําเนินงาน

12
109

122

115

122

2
105

9
23
90
-

10
25
80

9
23
90
3

10
10
85
2

7
27
76
2

2

2

2
0
7

2
-

2
5
100

83.62

คน
คน

คน
คน
รอยละ

เปาหมาย

100

100

10
81.71

(ใชขอมูลกองแผนงาน ณ วันที่ 19 กันยายน 2554)

2.14

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(ถามีขอมูล)

ระดับ
(1–5 ระดับ)

3.51
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ตารางที่ 1.2 (ตอ)
ขอตกลง/ตัวชี้วัด
หลักสูตรปริญญาโทและเอก
2.15 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่รับเขาเทียบกับเปาหมาย
จํานวนรับ
2.16 ระยะเวลาเฉลี่ยที่นักศึกษาเรียนจบหลักสูตร
2.16.1 ปริญญาโท
2.16.2 ปริญญาเอก
2.17 รอยละของนักศึกษาที่เรียนจบ
2.17.1 ปริญญาโท ภายใน 3 ป
2.17.2 ปริญญาเอก ภายใน 5 ป
2.18 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)
2.18.1 ทุนจากหนวยงานภายนอก
2.18.2 ทุนคณะ
2.18.3 ทุนมหาวิทยาลัย
2.19 จํานวนนักศึกษาที่ไปตางประเทศเพื่อการเรียนรูดานวิชาการ
หรือเสนอผลงาน
2.2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ศึกษาตอหลังสําเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ป
กิจการนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
2.21 สัดสวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษา
(เฉพาะปริญญาตรี)
2.22 จํานวนโครงการ/กิจกรรมนอกหลักสูตรที่จัดใหนักศึกษาตอป

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2553

ปงบประมาณ 2554
เปาหมาย

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2555

ผลการดําเนินงาน

รอยละ

60.8

60
(90/10)

70.05
(255/364)

80.00
(200/250)

85.59
(297/347)

ป
ป

3.68
5.16

3.5
4.5

4.50
4.45

3.50
4.25

3.50
4.25

รอยละ

40.00

38.54

45.00

รอยละ

20

20.00

33.33

70.22
(158*100/225)
33.33
(5*100/15)

39
8

30

34

36

5

4

5

7
1
22

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

คน : คน

8.01 : 1

ครั้ง/ป

18

7.08 : 1
849/120
19

10.05 : 1
75/754
19

8.00 : 1
95/760
20

13.58 : 1
60/815
28

คน
คน
คน
คน
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ขอตกลง/ตัวชี้วัด

หนวยนับ

และเฉลี่ยรอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมตอครั้งเทียบ
กับจํานวนเปาหมาย (เปาหมาย 50 คน/ชั้นป)
2.23 รอยละของจํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการบันทึกในระบบ
AT (Activity Transcript) ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
(เฉพาะปริญญาตรี)
2.23.1 ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญ
ประโยชน
2.23.2 ดานเสริมสรางวินัยและทักษะทางสังคม วิชาชีพ
วิชาการ
2.23.3 ดานสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
คานิยมที่ถูกตอง
2.23.4 ดานเสริมสรางและพัฒนาสุขภาพ

รอยละ
(... คน/ครั้ง)
รอยละ
โครงการ

2.24 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เปนสมาชิกในระบบ AT
(เฉพาะปริญญาตรี)
2.25 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยอง/สรางชื่อเสียงในระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

2.26 จํานวนโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยรับผิดชอบตอสังคม
(University Social Responsibility)
2.27 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อมุงสูความเปน
นานาชาติ
3. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการตําแหนงอาจารย

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2553
80.00
19.4

รอยละ
โครงการ
รอยละ
โครงการ
รอยละ
โครงการ
รอยละ
โครงการ
รอยละ

-

รอยละ

0.67

ปงบประมาณ 2554
เปาหมาย

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

60.00
100.00
20

ผลการดําเนินงาน

70.00
140/200*100
100.00
100.00
56
43

100
(200*100/200)
100.00
58

60.00

โครงการ/กิจกรรม

10.71
6
8.93
5
62.50
35
17.86
10
5.89
44/748*100
2.005
15*100/748
7

11.63
5
6.98
3
58.14
25
23.26
10
20.00
150/748*100
10.03
75*100/748
10

20.69
12
34.48
20
22.41
13
22.42
13
80.00
652*100/815
0.26
2*100/748
20

โครงการ/กิจกรรม

4

4

1

152

152

154

-

-

154

10.00
2
15.00
3
25.00
5
50.00
10
0
0
5.35
40*100/748

ปงบประมาณ 2555

154
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ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2553

ปงบประมาณ 2554
เปาหมาย

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2555

ผลการดําเนินงาน

จําแนกตามตําแหนงวิชาการ
3.1.1 อาจารย
3.1.2 ผูชวยศาสตราจารย
3.1.3 รองศาสตราจารย
3.1.4 ศาสตราจารย

คน
คน
คน
คน

3.2 สัดสวนรอยละ อาจารย : ผศ. : รศ. : ศ.
3.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ครองตําแหนง (ณ ปนั้นๆ)
3.3.1 ชํานาญการ
3.3.2 เชี่ยวชาญ
3.3.3 เชี่ยวชาญพิเศษ
3.4 จํานวนวันเฉลี่ยหรือชัว่ โมงเฉลี่ยที่ไดเขารวมโครงการพัฒนา
บุคลากรตอคน

คน
คน
คน
วันเฉลี่ยตอคน

3.4.1 สายวิชาการ
3.4.2 สายสนับสนุน

43
49
61
1

40
47
65
1

38
50
63
1

33
49
68
2

42
47
64
1

27.92:31.82:
39.61:0.65

25.97 : 30.52 :
42.21 : 1.30
72
5
5

25.00 : 32.89
:41.45 : 0.66
72
4
6.18

21.71 : 32.24 :
44.74: 1.32
72
5
7.50

27.27:30.52:
41.56:0.65
72
4
7.50

10
2
67.65
86.84
132/152*100
50.68
75/148*100

10
5
91.00
95.00
146/154*100
87.00
127/148*101

10
5
91.00
95.00
146/154*100
87.00
127/148*101

8

12

26

72
4
5
5
5

3.5.1 สายวิชาการ

รอยละ

94.90

5
5
91.00
95.00

3.5.2 สายสนับสนุน

รอยละ

85.62

97.00

โครงการ

30

3

3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

4. ดานบริการวิชาการ
4.1 จํานวนและเงินรายไดที่เกิดจากการรับจางวิจัยและการรับ

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1. - 25

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ตารางที่ 1.2 (ตอ)
ขอตกลง/ตัวชี้วัด

หนวยนับ

เปนที่ปรึกษาโครงการ
ภาครัฐ

บาท

ปงบประมาณ 2554

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2553
203,699,759.44

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2555

ผลการดําเนินงาน

98,900,000.00

47,760,000.00

99,900,000.00

27,168,180.80

4.1.1 จํานวนโครงการ
4.1.2 จํานวนเงิน

โครงการ
บาท

28
197,734,393.64

8
92,000,000

5
43,160,000

8
92,000,000

24
25,802,558.00

4.1.3 จํานวนโครงการ
4.1.4 จํานวนเงิน
ตางประเทศ
4.1.5 จํานวนโครงการ
4.1.6 จํานวนเงิน
4.2 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับเชิญจากองคกร
วิชาการเปนวิทยากรระดับนานาชาติ
การจัดประชุม อบรมทางวิชาการ
4.3 จํานวนครั้งของการจัดประชุม อบรมทางวิชาการ
4.3.1 ระดับคณะ
4.3.2 ระดับชาติ
4.3.3 ระดับนานาชาติ
4.4 จํานวนผูเขารวมประชุม อบรมทางวิชาการ
4.4.1 ในประเทศ
4.4.2 ตางประเทศ
การเผยแพรความรู
4.5 จํานวนหนังสือ/ตํารา
4.6 จํานวนสื่อวิดีทัศน

โครงการ
บาท

2
5,965,365.80

2
5,900,000

3
4,600,000

2
5,900,000

1
1,200,000

โครงการ
บาท
รอยละ

-

1
1,000,000

1.95
3*100/154

2
2,000,000
3.29
3*100/152

1
165,630.80
0.65
1*100/154

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
คน
คน
คน

34
16
13
5
916
756
150

35
15
10
10
1,250
1,150
100

18
11
3
4
856
687
169

35
15
10
10
1,330
1,150
180

64
21
28
15
1,999
1,999
152

เลม
เรื่อง

2
3

5
10

1
19

5
20

9
1

ภาคเอกชน

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1. - 26

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ตารางที่ 1.2 (ตอ)
ขอตกลง/ตัวชี้วัด

หนวยนับ

4.7 จํานวนหนาในเว็บไซด
4.8 จํานวนครั้งในสื่อสิ่งพิมพ (หนังสือ,หนังสือพิมพ,นิตยสาร,วารสาร,วิทยาสาร)
4.9 จํานวนครั้งในสื่อวิทยุ/โทรทัศน
การบริการรักษาพยาบาล (เฉพาะสวนงานที่มีการรักษาพยาบาล)
4.12 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการทุกกลุม (Average
satisfaction score)
4.13 จํานวนโครงการดานเสริมสรางสุขภาพ
5. ดานบริหารการเงิน การคลัง งบประมาณและสินทรัพย
5.1 รายไดคงเหลือหลังหักรายจายและภาระผูกพันกอนหักคา
เสื่อม

หนา
ครั้ง
ครั้ง

5.2 จํานวนโครงการปองกันความเสี่ยงดานการเงิน
5.2.1 โครงการใหม
5.2.2 โครงการตอเนื่อง
6. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
6.1 จํานวนโครงการ/ กิจกรรม ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและภูมิปญญา
ทองถิ่น มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553-2555
(http://www.orsa.mahidol.ac.th)
6.1.1 โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและ
ความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย
6.1.2 โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและ
ความภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ทั้งของ

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2553
4,847
47
39

ปงบประมาณ 2554
เปาหมาย

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2555

ผลการดําเนินงาน

5,500
32
36

191,390
70
43

250,000
70
48

50,044
8
40

คะแนน

4.20

4.50

4.42

4.55

4.50

โครงการ

5

5

6

7

2

ลานบาท
รายรับ
รายจาย

114.383
270.55
276.63
-

125.82
314.25
314.25
1
1
-

141.86
267.35
239.87
-

138.40
177.95
177.95
1
1
-

26.656
159.172
132.373
-

32

25

71

50

57

โครงการ/ กิจกรรม

5

1

5

5

โครงการ/ กิจกรรม

1

3

5

-

โครงการ
โครงการ
โครงการ/ กิจกรรม

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1. - 27

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ตารางที่ 1.2 (ตอ)
ขอตกลง/ตัวชี้วัด
ทองถิ่นและของชาติ
6.1.3 โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดความเขาใจและศรัทธา
ในสถาบันศาสนา
6.1.4 โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยม
ที่นับถือความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม
6.1.5 โครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคานิยมองคกร (Mahidol
Core Values)
6.1.6 โครงการ/กิจกรรมที่นําองคความรูหรืองานวิจัยชุมชน
เปนฐานการเรียนรู และสรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.1.7 โครงการ/กิจกรรมภายใตเครือขายความรวมมือดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวด ลอมและภูมิปญญา
ทองถิ่น กับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
6.1.8 โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
6.1.9 การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลของชาติอื่นๆ
6.1.10 การประชุม เสวนาทางวิชาการดานศิลป
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เปนตน
7. ดานระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม
7.1 การปองกันและระงับอัคคีภัย
7.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7.3 การกําจัดขยะและน้ําเสีย

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2553

หนวยนับ
โครงการ/ กิจกรรม

ปงบประมาณ 2554
เปาหมาย

1

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2555

ผลการดําเนินงาน

1

5

29

5

3

โครงการ/ กิจกรรม
โครงการ/ กิจกรรม

1

1

5

1

โครงการ/ กิจกรรม

1

8

5

7

1

5

1

56

5
5
5

5
1
5

โครงการ/ กิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรม
โครงการ/ กิจกรรม

1

โครงการ/ กิจกรรม

ขอใหใชขอมูลการประเมินในตารางเกณฑการใหคะแนนคุณภาพโดยการประเมินการปฏิบัติงานของสวนงาน
(ตามเอกสารที่แนบ)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1. - 28

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ตารางที่ 1.2 (ตอ)
ขอตกลง/ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2553

จุด : คน
จุด : คน

1 : 0.97
1 : 9.78

จุด : คน

ปงบประมาณ 2554
เปาหมาย

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2555

ผลการดําเนินงาน

1 : 1.03
1 : 7.99

1 : 1.21
1 : 6.87

1 : 1.25
1 : 6.01

1 : 1.25
1 : 6.01

1 : 7.08

1 : 9.59

1 : 7.99

1 : 6.85

1 : 6.85

โครงการ
โครงการ

19
1
1

29
2
1
1

29
3
1
2

39
6
4
2

36
8
6
2

รอยละ

61.11%

55.56%

68.75%

62.50%

92.31

7.4 การอนุรักษพลังงาน

8. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.1 จํานวนจุดตอเชื่อม Internet ตอจํานวนบุคลากร
8.2 จํานวนจุดตอเชื่อม Internet ตอจํานวนนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
8.3 จํานวนจุดตอเชื่อม Internet ตอจํานวนนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
8.4 จํานวน Wireless Access Point
8.5 จํานวนโครงการพัฒนาดานสารสนเทศ
8.5.1 โครงการใหม
8.5.2 โครงการตอเนื่อง
9.ดานความเปนนานาชาติ
9.1 รอยละของจํานวน Active MOU ระหวางสวนงานกับ
สถาบันวิจัย/สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

จุด

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1. - 29

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ตารางที่ 1.3 เกณฑการใหคะแนนคุณภาพโดยการประเมินการปฏิบัติงานของสวนงาน ปงบประมาณ 2555
7.1 ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย
 มีการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย
 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ ใน
การปองกันอัคคีภัย
 มีการจัดหาอุปกรณที่มีคุณสมบัติและขนาดที่ได
มาตรฐาน
 มีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
รวมทั้งจัดทําแผนผัง เสนทาง ปาย และสัญญาณใน
การเตือนเพลิงไหม

 มีการฝกอบรมพนักงานและบุคลากรในสวน
งานใหมีความรูและเขาใจเรื่องปองกันอัคคีภัยพรอมทั้ง
จัดทําแผนซักซอม
 มีแผนการบํารุงรักษาและทดสอบอุปกรณปองกัน
และระงับอัคคีภัย ใหพรอมใชงาน และกําหนด
ผูรับผิดชอบ
 มีการประเมินผลการฝกซอมและนํามาปรับปรุง
แผนการดําเนินงาน

7.2 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กระบวนการ (Process)
7.3 ดานการกําจัดขยะและน้ําเสีย

7.4 ดานการอนุรักษพลังงาน

 มีการจัดทําแผนปองกันและเผชิญเหตุจาก
อาชญากรรมและการกอการรายตามแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย

 มีแผนและแนวทางการดําเนินงานในการจัดการขยะและน้ําเสีย

 มีแผนหรือแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน
ในสวนงาน

 มีระบบการจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ในการดูแลอาคารสถานที่และทรัพยสินในความ
รับผิดชอบ
 มีระบบการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เขามา
ติดตอภายในอาคารสถานที่อยางเครงครัด
 มีการฝกอบรมพนักงานและบุคลากรในสวนงาน
ใหมีความรูความเขาใจความปลอดภัยที่มีตอชีวิตและ
ทรัพยสิน
 มีระบบการตรวจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยและประเมินผลการปฏิบัติงาน

 มีการจัดหาอุปกรณที่มีคุณสมบัติที่ไดมาตรฐาน

 มีการรณรงคการอนุรักษพลังงานในสวนงาน

 มีการจัดการน้ําเสียภายในสวนงานและจัดทําปายรณรงคในการลดปญหาขยะรวมทั้งจัดทํา
แผนแนวทางปองกันในดานตาง ๆ

 มีการตรวจสอบสภาพน้ําทิ้งเพื่อปองกันน้ําเนาเสียรวมถึงตรวจสอบกระบวนการทํางานของ
ระบบบําบัดอยางเปนระบบและรายงานสรุปผล

 กําหนดใหใชบันไดขึ้นลงชั้นเดียวหรือสองชั้น
แทนการใชลิฟต

 มีแผนการบํารุงรักษาและทดสอบอุปกรณการใชงานในสวนของการจํากัดขยะและระบบ
บําบัดน้ําเสียใหพรอมใชงานและมีการกําหนดผูรับผิดชอบ
 มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมาปรับปรุงเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

 มีการวิเคราะหสาเหตุและประเมินผลการตรวจสภาพน้ําเสีย

 กําหนดใหสํานักงานปดไฟ ปดเครื่องปรับอากาศ
และอุปกรณไฟฟาในชวงเวลาพัก 12.00-13.00 น.
หรือชวงเวลาที่ไมมีคนอยู

 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงดานตางๆ
เชน อุปกรณ ขั้นตอน การฝกซอม
 มีการคิดคนวิธีการทํางานและอุปกรณชวย เชน
การประดิษฐเครื่องมือเพื่อเคลื่อนยายคน/สิ่งของ
เฉพาะสวนงาน
 มีการปองกันความเสี่ยงมากที่สุด

 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงดานตางๆ
เชน อุปกรณ ขั้นตอน การฝกซอม
 มีการคิดคนวิธีการและหรืออุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน


มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงดานตาง ๆ เชน อุปกรณ ขั้นตอนการทํางาน
และนําขอเสนอแนะอื่นมาปรับใช
 มีการคิดคนวิธีการและอุปกรณในการปฏิบัติงาน เชน การประดิษฐเครื่องเพื่อใชในการ
ตรวจสภาพน้ําเสีย และอุปกรณการกําจัดขยะ

 มีการปองกันความเสี่ยงมากที่สุด

 มีการปองกันความเสี่ยงมากที่สุด

 มีการพัฒนาพื้นที่ในสวนงานโดยปลูกตนไมเพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
 มีการวิเคราะหถึงผลที่ไดรับจากการอนุรักษ
พลังงาน เชน
การใชไฟฟาลดลง ปริมาณการใชกระดาษลดลง เปนตน
 อื่น ๆ โปรดระบุ.................................

หมายเหตุ

เกณฑการใหคะแนนหนวยงาน  1ชอง ให 0.5 คะแน

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1. - 30
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องคประกอบ 1.3
หลักการ

ทรัพยากรบุคคล

คนเป นทรั พยากรที่ มี คุ ณ ค า สู งสุ ดขององค ก ร
มหาวิ ท ยาลั ยจึ งให ความสํ าคั ญกั บการเรี ยนรู
การพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.3

2

3

4

5

6

7



ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
1.3.1 มี ร ะบบสรรหา คั ด เลื อ กบุ คลากร ทั้ งความรู
ความสามารถ จิตใจ และอารมณ เขาสูองค กรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับแผนอัตรากําลัง

1

ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.3.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.1
การประเมินความตองการบุคลากร ซึ่งรวมถึงจํานวนและสมรรถนะในแต
ละสายงาน/ตําแหนง เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลังที่จะนําไปสูเปาหมายขององคกร การ
วางแผนอัตรากําลังคณะสาธารณสุขศาสตรมีการวิเคราะหภาระงานและการประเมิน
ความตองการบุคลากร โดยใหภาควิชา/หนวยงานประเมินความตองการบุคลากร
แตละสายงาน ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะฯ และไดทําการวิเคราะห
ภาระงาน/ปริมาณงานที่รับผิดชอบของสายงานที่ตองการ จําแนกประเภทการขอ
อัตรา สาขาวิชาชีพ คุณวุฒิ และสมรรถนะที่ตองการ เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลัง
ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและเปาหมายของคณะฯ สําหรับทดแทนตําแหนงที่
ยุบเลิกจากการเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุงาน และเพื่อรองรับภาระงาน
ตามโครงสรางใหมของคณะฯ เมื่อคณะไดรับการจัดสรรอัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย
ก็จะนําอัตราที่ไดรับไวที่สวนกลาง และจัดสรรใหกับภาควิชา/หนวยงานที่มีความ
ตองการอัตรากําลังตอไป
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1 (1)-(2)
คณะมีระบบและกลไกในการสรรหาคัดเลือก เมื่อ ภาควิชา/หนวยงาน
ไดรับการจัดสรรอัตรากําลังแลว งานบริหารทรัพยากรบุคคลมีหนาที่ดําเนินการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากร
ขั้นตอนการสรรหา คือ
1. จัดทําแผนการปฏิบตั ิงานในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน
โดยดําเนินการจัดทําเปนประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร
2. กําหนดรายละเอียดคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงอยางชัดเจน รวมถึงเกณฑ
การคัดเลือก และอัตราคาจางเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
3. ประชาสัมพันธการรับสมัครโดยทําผานสื่อตางๆ เชน การติดประกาศใน
หนวยงาน ประกาศผานสื่อหนังสือพิมพ สื่อทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ
รวมทั้งจัดทําหนังสือแจงเวียนไปตามสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรใน
ดานที่เปดรับสมัครในตําแหนงนั้นๆ
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.1

เอกสารหมายเลข PH 1.3.1 (1)
เอกสารภาระงาน/ภารกิ จของภาควิ ชา
หรื อ หน ว ยงานที่ ป ระกอบการเสนอขอ
ตํ า แหน ง พร อ มกํ า หนดรายละเอี ย ด
คุณสมบัติและสมรรถนะที่ตองการ

เอกสารหมายเลข PH 1.3.1 (2)
แผนอั ต รากํ า ลั ง บุ ค ลากรที่ ไ ด รั บ การ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย

เอกสารหมายเลข PH. 1.3.1 (3)
• ประกาศรับสมัคร
• ขั้นตอนการปฏิบัติการสรรหา
เอกสารหมายเลข PH. 1.3.1 (4)
แผน/กระบวนการคัดเลือกบุคลากร
(Flow chart)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 31

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.1

4. ประกาศใน Website ของคณะสาธารณสุขศาสตร และมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข PH. 1.3.1 (5)
5. ประกาศผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ และการสอบสอน • เว็บไซดคณะสาธารณสุขศาสตร
ในหัวขอที่กําหนด
6. มีการแตงตั้ งคณะกรรมการสรรหาและคั ดเลือ ก ประกอบดวย คณบดี http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/
หัวหนาภาควิชา/งาน และเจาหนาที่จากงานบริหารทรัพยากรบุคคลเปน • ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
เลขานุการ และกําหนดวันสําหรับการสัมภาษณและสอบสอน
• คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง
7. มีการสอบสัมภาษณและการสอบสอน โดยมีคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรร
แตงตั้งในการสรรหาและคัดเลือก
8. เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การสั ม ภาษณ แ ละสอบสอน มี ก ารประชุ ม เพื่ อ การลงมติ หา
และคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงาน
สําหรับอัตรากําลังที่ไดรับการจัดสรรนั้น
• การสอบสัมภาษณและสอบสอน โดย
กระบวนการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเข า ทํ า งานในองค ก รนั้ น คณะฯ มี ก าร คณะกรรมการที่เขาสอบใหคะแนนแต
ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก โดยไดนําการทดสอบเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของ ละ
คนไทยเขามาประกอบการสอบดวย เพื่อทดสอบสภาพจิตใจและอารมณของผูสมัคร ดาน รวมทั้งมีการประชุมเพื่อลงมติใน
ประกอบการคัดเลือก เพื่อใหไดบุคลากรที่มีสภาพจิตใจและอารมณที่เหมาะสมกับ การรับการจัดสรรในตําแหนงนั้นๆ
ตําแหนงและทํางานอยูในองคกรอยางมีความสุข
เอกสารหมายเลข PH. 1.3.1 (6)
เอกสารหมายเลข PH. 1.3.1 (3)-(6)
ตัวอยาง การทดสอบเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด
สุขภาพจิตคนไทย

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 32
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ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
1.3.2 มี ก า ร พั ฒ น า เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ความกาวหนาของบุคลากรทุกสายงานอยางตอเนื่อง
[ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
(สกอ. 2.4)]

ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.3.2

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.2
สายวิชาการ
ปงบประมาณ 2555 คณะสาธารณสุขศาสตรมีอาจารยประจําทั้งหมด
154 คน ดํารงตําแหนงวิชาการ รวมทั้งสิ้น 112 คน แบงเปน
ตําแหนงอาจารย 42 คน ผูชวยศาสตราจารย 47 คน รองศาสตราจารย 64 คน
และศาสตราจารย 1 คน
ในรอบปง บประมาณ 2555 ผูไดรั บการแตง ตั้ง ใหดํ ารงตํ าแหน ง
วิชาการใหสงู ขึ้น มีดังนี้
ผูชวยศาสตราจารย 2 คน คือ
1) ผศ.ศุภชัย ปติกุลตัง
2) ผศ.เอกราช บํารุงพืชน
รองศาสตราจารย - คน คือ
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2 (1)- (2)
สายวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตรสนับสนุนใหคณาจารยสรางเสริมศักยภาพของ
ตนเอง ดวยการไปประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศ โดยทุนในประเทศกําหนด
วงเงินปละไมเกิน 685,000 บาท (5,000บาท/คน/ป) และตางประเทศวงเงินปละ
ไมเกิน 1,000,000 บาท/ป
ในปงบประมาณ 2555 มีคณาจารยเขารวมประชุมวิชาการ (บางสวน
นําเสนอผลงาน) ในประเทศ 37 คน และตางประเทศ 8 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน
คิดเปนรอยละ 29.22 (45x100÷154) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 212,752 บาท (เฉลี่ย
เทากับ 4727.82 บาท/อาจารย) (212,752÷45)
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2 (3)-(4)
สายสนับสนุน
คณะสาธารณสุขศาสตรมโี ครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการทํางานใหทุกหนวยงาน โดยสนับสนุนใหสายสนับสนุนไปศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในปงบประมาณ 2555 บุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาความรูและศึกษา
ดูงานตางประเทศ คิดเปนรอยละ 63.80 (104x100÷163)
เอกสารหมายเลข PH. 1.3.2 (5)-(6)
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2 (1)
• สรุปรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ และ
ตําแหนงวิชาการ ปงบประมาณ 2555
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2 (2)
• คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ปงบประมาณ
2555

เอกสารหมายเลข PH 1.3.2 (3)
สรุปรายชื่อคณาจารยขอสนับสนุนทุนรวม
ประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ในประเทศ และ
ตางประเทศ ปงบประมาณ 2555
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2 (4)
สรุ ป รายชื่ อ คณาจารย ข อสนั บ สนุ น ทุ น
นํ า เสนอผลงานวิ ช าการทั้ ง ในประเทศ
และตางประเทศปงบประมาณ 2555
เอกสารหมายเลข PH. 1.3.2 (5)
สรุ ปรายชื่ อบุ คลากรสายสนับ สนุน ที่เ ข า
รวมประชุมวิชาการทั้งในประเทศ และดู
งานตางประเทศปงบประมาณ 2555
เอกสารหมายเลข PH. 1.3.2 (6)
งบประมาณการพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2555
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 33
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มาตรฐานคุณภาพ
1.3.3 มีการเตรียมความพรอมบุคลากรดานความรู
ความสามารถ และทักษะ เพื่อรองรับตําแหนงบริหาร

ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7

องคประกอบ 1.3.3

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.3
ปงบประมาณ 2555 คณะสาธารณสุขศาสตรเตรียมความพรอมบุคลากร
เพื่อ รองรับตํ าแหนง ผูบริ หาร จํ านวน 6 คน และเพื่อ รองรับระดั บหัว หนา งาน
จํานวน 7 คน ดังรายชื่อตอไปนี้
1. รองศาสตราจารยภูษิตา อินทรประสงค
2. รองศาสตราจารยวิศิษฎ ฉวีพจนกําจร
3. รองศาสตราจารยสุธรรม นันทมงคลชัย
4. รองศาสตราจารยสุนีย ละกําปน
5. ผูชวยศาสตราจารยประยุทธ พุทธิรักษกุล
6. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี จงสุวัฒน
และเพื่อรองรับตําแหนงระดับหัวหนางานในอนาคต จํานวน 7 คน ไดแก
7. นางสาวศศิธร บูรณเจริญ
8. นางกชกร เพ็ชรพลาย
9. นางวิภา สุวรรณรักษา
10. นางธัญญารัตน สุนทร
11. นางสาวเกศวรี ปญญาธรรม
12. นายชัยยะ ขลังธรรมเนียม
13. นายสมมารถ กรรเจียกพงษ
14. นางสาวสุดาวดี เพ็ชรปุน
เอกสารหมายเลข PH 1.3.3 (1)


เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.3

เอกสารหมายเลข PH 1.3.3 (1)
สรุปรายชื่อ บุคลากรเข ารับการอบรมใน
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า นั ก บ ริ ห า ร ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และหน ว ยงาน
ภายนอกจัดขึ้น
• รายชื่อคณาจารยที่เขาอบรมโครงการ
พัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
และหนวยงานภายนอกจัดขึ้น
• รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ ขา
อบรมโครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับตน มหาวิทยาลัยมหิดล
(MU-SUP)

แผนภาพที่ 1.4 การศึกษาดูงานของบุคลากร
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 34
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ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
1.3.4 มี ร ะบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและให
ผลตอบแทนบุคลากรทุกระดับอยางเปนธรรม โปรงใส
และตรวจสอบได

ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.3.4

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.4
คณะฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนั บ สนุ น โดยกํ า หนดแนวทาง รอบเวลาการประเมิ น องค ป ระกอบของ
คณะกรรมการการประเมิ น หั ว ข อ การประเมิ น แบบฟอร ม ฯลฯ จั ด การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับลักษณะงานของทุกสายงาน โดยผูมีสวน
ได สว นเสีย และผูถู กประเมิน มีส ว นร วมในการพิจ ารณา และมี แนวทางในการ
สงเสริมความกาวหนาและขวัญกําลังใจของบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี/ดีเดน
ปละ 2 ครั้ง

1 2 3

4

5 6 7


เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.4

เอกสารหมายเลข PH 1.3.4 (1)
ประกาศมหาวิท ยาลั ย เรื่ อง หลั ก เกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4 (2)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน

ครั้งที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน -28/29 กุมภาพันธ และ
ครั้งที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม -31 สิงหาคม ของทุกป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ซึ่งผูรับการประเมินทําขอตกลง
การปฏิบัติงานและเปาหมายกับผูบังคับบัญชาเปน ลายลักษณอักษรตามแบบ
มอบหมายที่กําหนดไว โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย ผูบังคับบัญชา
ชั้นตน ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และเพื่อนรวมงาน โดยผูถูกประเมินจะลงนาม
รับทราบผลการประเมินทุกครั้งที่ถูกประเมิน
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4 (1)-(2)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 35
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มาตรฐานคุณภาพ
1.3.5 มีระบบการอุทธรณและรองทุกขที่เปนอิสระและมี
ประสิทธิภาพ

ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.3.5

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.5

1 2 3 4 5 6 7

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.5

คณะดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและรองทุกขตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เอกสารหมายเลข PH 1.3.5 (1)
(ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข) โดยการกําหนด ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ยการ
องคประกอบหนาที่ของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ เมื่อมีการอุทธรณและรองทุกข อุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2552
รวมทั้งชองทางที่หลากหลายในการรับขอรองเรียน รองทุกข ขอขัดของ ตลอดจน
ความคิดเห็นของบุคลากร และเพื่อใหบุคลากรทราบสิทธิและกระบวนการการอุทธรณ
และรองทุกข คณะฯ แจงเวียนระเบียบใหบุคลากรในภาควิชา/หนวยงานทราบ
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5 (1)
คณบดีเปดโอกาสใหบุคลากรมีชองทางการรองเรียน รองทุกข หรือความคับ
ของใจในหลายชองทาง ดังนี้
ชองทางที่ 1 หากบุคลากรมีปญหากับเพื่อนรวมงาน สามารถรองเรียน
ผานผูบังคับบัญชาไดโดยตรง
ชองทางที่ 2 หากบุ คลากรมีปญหากับผูบังคั บบัญชา ในกรณีที่เห็นว า
ตนเองไมได รับความเป นธรรมหรือมี ความคับของใจ สามารถรองเรียนผานผูบริหาร
ระดับสูงของคณะอยางเปนทางการ โดยทําหนังสือรายงานตามลําดับชั้นหรือไมเปน
ทางการ เชน เขียนขอความหรือความคับของใจถึงผูบริหารโดยตรงหรือสงผานชองทาง
อื่นๆ ไดแก ตูรับความคิดเห็น เวทีผูบริหารพบบุคลากร ทําหนังสือรองเรียน โทรศัพท
ถึงคณบดีโดยตรง หรือ สงทาง E-mail เปนตน
การดํ า เนิ น การและการรายงานผลการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การรั บ ข อ
รองเรียน ตอผูบริหารองคกรในกรณีที่มีผูรองเรียนหรือรองทุกขผานชองทางตางๆ
มายังฝายบริหาร ในขั้นตนนั้นฝายบริหารจะดําเนินการจัดสงเรื่องตอไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไขหรือบรรเทาปญหาดังกลาว
สํ า หรั บ การร อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ นั ย ของข า ราชการ พนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย และลู ก จ า ง ในกรณี เ ป น เรื่ อ งร า ยแรงของคณะฯ จะมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ประกอบดวย ฝายบริหาร ผูแทนอาจารยประจําคณะฯ
และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หากคณะกรรมการไดขอเท็จจริงเรียบรอยแลว
จะเสนอรายงานข อ เท็ จ จริ ง ต อ คณบดี เ พื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง การหรื อ รายงานไปยั ง
มหาวิทยาลัยตอไป

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 36
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มาตรฐานคุณภาพ
1.3.6 มีการจั ดสวั สดิ การสภาพแวดล อม และการสร า ง
เสริ มสุ ขภาวะ ที่ ทํ า ให บุ ค ลากรทํ า งานได อย างมี
ประสิทธิภาพ และอยูอยางมีความสุข

ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.3.6

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.6
คณะฯ จั ด สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน แ ก บุ ค ลากรทุ ก สายงาน ตาม
ระเบีย บขอ บั งคั บ ของมหาวิท ยาลั ย ระเบี ย บของกรมบั ญ ชีก ลาง และระเบีย บ/
ประกาศของคณะฯที่เกี่ยวของ ไดแก เงินเดือน คาตอบแทนอื่น เชน เงินประจํา
ตําแหนง คาอาหารทําการลวงเวลา คาสอน คาเชาบาน เงินโบนัส เงินสวัสดิการ
ประเภทตางๆ ไดแก คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล การจัดทําประกันอุบัติเหตุ
สําหรับผูเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตกรุงเทพฯ และตางประเทศ เงินสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร เงินรางวัลการตีพิมพผลงาน เปนตน
การดําเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกบุคลากรทุกสายงานตาม
แนวทางที่กําหนด คณะฯ จัดสวัสดิการตางๆ เพื่อเปนปจจัยเกื้อหนุนใหบุคลากรทุก
สายงานทํ า งานได อ ย า งมี ค วามสุ ข โดยจั ด กองทุ น สวั ส ดิ ก ารคณะเพื่ อ จั ด สรร
สวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยกําหนด คณะฯ ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (1)
และระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6(2)
โดยแตงตั้งอนุกรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (3)
และมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลทางดานสวัสดิการ เพื่อจัดสวัสดิการที่ดี
ที่สุดใหแกบุคลากรของคณะฯ
ในปงบประมาณ 2555 คณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร
ไดดําเนินการจัดสวัสดิการประเภทตางๆ ใหแกบุคลากรทุกสายงาน เชน การจัด
สวัสดิการโครงการ วันมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการประจําป 2555 สวัสดิการ
คาเยี่ยมไข สวัสดิการคาตอบแทนพนักงานขับรถยนต สวัสดิการชวยทําบุญงานศพ
คาทางดวน สวัสดิการคาจัดงานปใหม 2555 และสวัสดิการใหความชวยเหลือใน
กรณีบุคลากรประสบภัยตางๆ เชน สวัสดิการชวยเหลือบุคลากรผูที่ไดรับผลกระทบ
จากอุทกภัย
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (4)

1 2 3 4 5 6 7

เอกสารอางอิ
างอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.6

เอกสารหมายเลข PH. 1.3.6 (1)
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการจัด
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2550
เอกสารหมายเลข PH. 1.3.6 (2)
ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
สวัสดิการสงเคราะห พ.ศ. 2542
เอกสารหมายเลข PH. 1.3.6 (3)
ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
การอนุมัติการจายเงินกองทุนสวัสดิการ
พ.ศ. 2542
เอกสารหมายเลข PH. 1.3.6 (4)
สรุ ป ผลการจั ด กิ จ กรรม/สวั ส ดิ ก าร
บุคลากร ประจําป 2555
• แสดงมุฑิตาจิต
• คาเยี่ยมไข
• คาตอบแทนพนักงานขับรถยนต
• คาชวยเหลืองานศพ
• คาทางดวน
• คาจัดงานปใหม 2555
• ก า ร ช ว ย เ ห ลื อบุ ค ล า ก ร ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากอุทกภัย (รอบ 2)
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 37

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.6

เอกสารอางอิ
างอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.6

การจัดโครงสรางทางกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย เพื่อ เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (5)
คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร คณะฯ จัดการโครงสรางทางกายภาพ สิ่งแวดลอมและ ภาพถายการปรับปรุง (กอน-หลัง)
ความปลอดภัย โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม
คณะฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการและมอบหมายรองคณบดีรับผิดชอบบริหารจัดการ
การจัดโครงสรางทางกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย โดยการมอบหมาย
ให ง านกายภาพ สิ่ ง แวดล อ ม และความปลอดภั ย ทํ า หน า ที่ ต รวจประเมิ น และ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ เชน การติดตั้งกลองวงจรปดระบบ CCTV ทุกอาคารที่มี
ความเสี่ ย งและในที่ อั บ รวมทั้ ง ร า นอาหาร ร า นค า ให ป ลอดภั ย และ มี
สภาพแวดลอมที่สะดวก ปลอดภัย และเอื้อตอการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2555 คณะฯ ดําเนินการซอมแซมปรับปรุงภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมภายในคณะฯ ใหเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังตอไปนี้
1. ปรับปรุงอาคาร 7 ชั้น 5
2. ปรั บ ปรุ ง หน ว ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา และหน ว ยผลิ ต และพั ฒ นาสื่ อ
อาคาร 4 ชั้น 1
3. ปรับปรุงหองน้ําและระบบสุขาภิบาล อาคาร 4 ชั้น 7
4. ปรับปรุงพื้นที่ อาคาร 3 ชั้น 7
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (5)
คณะฯ จัดตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากร ปงบประมาณ 2555 มี
บุคลากรที่เขารับบริการตรวจสุขภาพประจําปงบประมาณ 2555 จํานวน 94 คน
งบประมาณคาใชจายจํานวน 63,210.00 บาท การสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากร
นั้นประเมินผลจากการตรวจสุขภาพประจําปของแตละบุคคล (ผลการตรวจสุขภาพ
เปนสิทธิสวนบุคคล)
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (6)-(7)
คณะฯ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรจัดกิจกรรมอื่นๆ เชน กิจกรรม
การออกกําลังกาย ไดแก ชมรมโยคะ ชมรมปงปอง ชมรมแบดมินตัน และชมรม
ธรรมะสุขใจ เปนตน
การติดตาม และประเมินผลการ จัดสวัสดิการ สภาพแวดลอม และการ
สรางเสริมสุขภาวะ คณะมอบหมายใหงานกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
ติดตามประเมินผลการจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของคณะฯ เชน
การปองกันและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การกําจัดขยะ
และน้ําเสีย
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (8)

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (6)
รายชื่ อ บุ ค ลากรที่ เ ข า รั บ การตรวจ
สุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2555
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (7)
งบประมาณค า ใช จ า ยในการตรวจ
สุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2555
ของบุคลากร
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (8)
เอกสารรายงานผลการดําเนินงานดาน
ระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 38

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

องคประกอบ 1.4
หลักการ

การจัดการความรู

องคกรกําหนดการคัดสรร รวบรวม วิเคราะห
สังเคราะห จัดการแลกเปลี่ยน ปรับปรุง ขอมูล
สารสนเทศ และสิ น ทรั พ ย ท างความรู เพื่ อ
แบงปนใหเกิดประโยชนตอองคกรในการเรียนรู
และสรางสรรคสังคม

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.4

2

3

4

5

6

7



ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
1.4.1 มีระบบและกลไกในการจัดการความรู

1

ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7

องคประกอบ 1.4.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.1
คณะฯ มอบหมายใหคณะทํางานการจัดการความรูและฐานนวัตกรรม
กํากับ ดูแล วางนโยบาย แผนงานในการดําเนินการดานการจัดการความรูของ
องคกร ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนการดําเนินการดานการจัดการความรูของ
องคกร โดยมีรองคณบดีฝายวิจยั และนวัตกรรมการศึกษาเปนประธานคณะทํางาน
ตามคําสั่งที่ 517/2553 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
เอกสารหมายเลข PH 1.4.1 (1)
ปงบประมาณ 2555 คณะทํางานวิเคราะห ปญหาอุปสรรคของงาน
รวมทั้งไดขอเสนอแนะจากคณะกรรมการเยีย่ มสํารวจคุณภาพ MUQD ใหมี
การบูรณาการการจัดการความรูใหครอบคลุมทุกพันธกิจและกระจายไปในระดับ
ภาควิชา รวมทั้งการจัดทําเปนคลังความรูและ CoP และคณะทํางานฯ ไดทํา
แผนปฏิบัติการกิจกรรมเวทีการจัดการความรู สําหรับปงบประมาณ 2555
เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1 (2)
ป 2555 คณะทํางานจัดโครงการ/กิจกรรม โดยใชชวงเวลาพักเที่ยงของ
บุคลากร เพื่อใหบุคลากรสามารถเขารวมได นอกจากนี้ ในสวนของภาควิชา
คณะฯ ขอความรวมมือจากภาควิชาตางๆ และฝายวิจัยฯ และจากการสอบถามไป
ยังภาควิชาและฝายวิจยั มีภาควิชาและฝายวิจัยใหความรวมมือในการจัด 7 ครั้ง
และเผยแพรใน website คณะ ฯ โดยมีหัวขอเรื่องดังนี้
1. เรื่อง “ทําอยางไรใหไดทุนวิจัย” วันที่ 5 มกราคม 2555 12.0013.00 น. จํานวน 1 ชั่วโมง
2. เรื่อง “นักวิจัยพบผูประกอบการ” วันที่ 1 มีนาคม 2555 13.0016.00 น. จํานวน 3 ชั่วโมง
3. เรื่อง “การพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยแบบแขงขันดานสุขภาพการแพทยและเทคโนโลยี
ประยุกตใชในอุตสาหกรรม ประจําป 2555 จากสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)” วันที่ 3 เมษายน


เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.1

เอกสารหมายเลข PH 1.4.1 (1)
คําสั่งที่ 517/2553 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน
2553 แตงตั้งคณะทํางานการจัดการ
ความรูและฐานนวัตกรรม

เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1 (2)
แผนปฏิบัติการกิจกรรมเวทีการจัดการ
ความรู สําหรับปงบประมาณ 2555

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 39

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.1
4.
5.
6.
7.

2555 13.00-15.30 น. จํานวน 2.30 ชั่วโมง
เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการทํางานวิจัย” วันที่
4 พฤษภาคม 2555 11.30-15.00 น. จํานวน 3.30 ชั่วโมง
เรื่อง“การทํางานวิจัยและผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับดานคุณ
ภาพอากาศ” วันที่1 สิงหาคม 2555 10.00-12.00 น. จํานวน 2 ชั่วโมง
เรื่อง “เกณฑการวัดคุณภาพวารสารทางวิชาการและแนวทางการ
รวมกลุม วิจัยมุงสูค วามเปนเลิศทางวิชาการ” วันที่ 14 สิงหาคม
2555 9.00-12.00 น. จํานวน 3 ชั่วโมง
เรื่อง “Update แนวทางการดําเนินงานเพื่อเสนอขอการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย” วันที่ 15 สิงหาคม 2555 10.00-12.00 น. จํานวน 2
ชั่วโมง

ในป 2554 ทีมบริหารนําผลการประเมินการวัดความเปนองคการแหง
การเรียนรูแจงในที่ประชุมคณะกรรมการคณะเพื่อหาแนวทางการพัฒนา ดังนั้น
ในป 2555 คณะฯ จัดทําโครงการสรางคุณคาองคความรู คณะสาธารณสุขศาสตร
ขึ้น เพื่อใหการจัดเก็บรวบรวมการจัดการความรูใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น คณะจึง
แตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนยคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร
ขึ้น โดยทําหนาที่ ดังนี้
1. เขียนโครงการจัดตั้งศูนยคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร
2. กําหนดโครงสรางศูนยคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร
เพื่อนําเสนอคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ
3. กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายโครงการจัดตั้ง
ศูนยสรางคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตรเพื่อนําเสนอ
คณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ
4. กําหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนยสรางคุณคาองค
ความรู ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร เพื่ อ นํ า เสนอคณบดี แ ละ
คณะกรรมการประจําคณะฯ
5. วิเคราะหสถานการณ จุดออน จุดแข็ง โอกาสพัฒนา และภาวะ
คุกคามเกี่ยวกับองคความรูของคณะสาธารณสุขศาสตรเพื่อ
นําเสนอคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ
6. กํ า หนดแผนดํ า เนิ น งานการสร า งคุ ณ ค า องค ค วามรู ค ณะ
สาธารณสุข ศาสตร พ.ศ. 2555-2559 เพื่อนํ าเสนอคณบดีและ
คณะกรรมการประจําคณะฯ
เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1 (3)
คณะฯโดยความรั บ ผิ ด ชอบของงานแผนพั ฒ นาและงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดทําโปรแกรมคลังความรู เพื่อรวบรวมองคความรูของบุคลากรของ
คณะดวย
เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1 (4)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.1

เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1 (3)
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้ง
ศูนยคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุข
ศาสตร

เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1 (4)
โครงการจัดทําโปรแกรมคลังความรู

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 40

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

มาตรฐานคุณภาพ
1.4.2 การบูรณาการการจัดการความรูกับ การ
ดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7

องคประกอบ 1.4.2

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.2
ปงบประมาณ 2554 คณะฯ ดําเนินการตามแนวทางหรือแผนในการ
จัดการความรูที่เชื่อมโยงกับพันธกิจตางๆ โดยจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีการดําเนินการโดยขอความ
รวมมือกับภาควิชาตางๆ ในการดําเนินงานการจัดการความรู เพือ่ ใหเกิดการบูร
ณาการกับพันธกิจตางๆ
เอกสารหมายเลข PH 1.4.2 (1)
ปงบประมาณ 2555 มีการบูรณาการจัดการความรูในระดับภาควิชา
ดังนี้
1. ภาควิชาโภชนวิทยาดําเนินการตามแนวทางและแผนการจัดการ
ความรูโดยติดตามการดําเนินงานการจัดการความรู (ดูผลจาก
นักศึกษาประเมินอาจารยในรายวิชาสัมมนาในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทมาปรับปรุงในรายวิชาที่สอน
เอกสารหมายเลข PH.1.4.2 (2)
2. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลดําเนินการบูรณาการจัดการความรูกับ
การเรี ย นการสอนและวิ จั ย ในวิ ช าสั ม มนาและการวิ จั ย ด า น
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
เอกสารหมายเลข PH. 1.4.2(3)


เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.2

เอกสารหมายเลข PH 1.4.2 (1)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

เอกสารหมายเลข PH.1.4.2 (2)
ผลการประเมินรายวิชา

เอกสารหมายเลข PH. 1.4.2(3)
เอกสารการนํานักศึกษาดูงาน และ
เอกสารรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ

3. ภาควิชาชีวสถิติมีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูม าอางอิง เอกสารหมายเลข PH. 1.4.2 (4)
และบรรจุเปนผลสวนหนึ่งของโครงการวิเคราะหผลงานการศึกษา แ ผ น บั น ทึ ก วี ดี ทั ศ น สั ม ภ า ษ ณ
และหาความตองการเนื้อหาหลักสูตรชีวสถิติ และเปนขอเสนอแนะ Prof.Dankmar Bönhing
เพื่อการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวมถึงการประชาสัมพันธหลักสูตร
เอกสารหมายเลข PH. 1.4.2 (4)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 41

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

องคประกอบ 1.5
หลักการ

ระบบคุณภาพ

องคกรมีระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่องสูวัฒนธรรมคุณภาพ รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพเพื่อนําไปสูความมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลในทุกพันธกิจ

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.5

2

3 4

5

6

7



ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
1.5.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาคุ ณภาพภายใน
องคกร ซึ่งสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
และสูวัฒนธรรมคุณภาพ
[ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
(สกอ. 9.1)]

1

ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7

องคประกอบ 1.5.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.5.1
คณะฯกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ดวยการจัดระบบและกลไกในการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพใหสอดคลอง
กับพันธกิจและวิสยั ทัศนของคณะฯ
โดยคณบดีมอบหมายใหรองคณบดีฝาย
แผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กํากับดูงานพัฒนาคุณภาพ และมีงาน
แผนพัฒนาและระบบคุณภาพเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และเพื่อใหการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของคณะฯ ดําเนินงานตามระบบและกลไก
ของงานประกันคุณภาพ คณะฯแตงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1 (1)
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1 (2)
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดนโยบาย วางแนวทาง
และจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะที่ 3 ป 2555
เอกสารหมายเลข PH.1.5.1 (3)
คณะฯสง เสริม ใหบุค ลากรเห็น คุณ คา และประโยชนใ นการพัฒ นา
คุ ณ ภาพงานเพื่ อ เสริ ม สร า งค า นิ ย มและความเชื่ อ ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพของการ
ดําเนินงาน อันจะนําไปสูการมีวัฒนธรรมคุณภาพ เพื่อใหบุคลากรภายในคณะฯ ได
มีความรูและทราบขอมูลแนวทางและการดําเนินงานดานประกันคุณภาพของ
คณะๆ จึ ง จั ด ทํา เว็ บ ไซต (Website) ของงานประกั น คุ ณ ภาพ
http://www.ph.mahidol.ac.th/qa


เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.5.1

เอกสารหมายเลข PH 1.5.1 (1)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1 (2)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ
ระบบคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารหมายเลข PH.1.5.1 (3)
รายงานการประเมินตนเองตามระบบ
คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ป
2555

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 42

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.5.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.5.1

แผนภาพที่ 1.5 การเผยแพรการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพผาน website : http://ph.mahidol.ac.th/qa/

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบและคุณภาพในทุกกระบวน
งานอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพและสามารถรองรับการประเมิน
ภายนอก คณะฯนําผลการเยีย่ มสํารวจฯ มาปรับปรุง และพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงาน
เพื่อใหงานที่ปฏิบัติดําเนินการไปไดอยางตอเนื่อง โดยใหผูรับผิดชอบในแตละดานไดมี
สวนรวมในการประเมิน
และปงบประมาณ 2556 คณะฯ ตั้งเกณฑการจัดสรรงบประมาณเงินรายได
สําหรับภาควิชา โดยใหนําผลการเยี่ยมของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในมา
วางแผนพัฒนาภาควิชาฯ
เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1 (4)

เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1 (4)
การพั ฒ นางานจากผลการประเมิ น
คุณภาพภายใน
(ผลการเยี่ยมสํารวจสวนงานตามระบบ
คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป
2554)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 43

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

องคประกอบ 1.6

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
หลักการ มีการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
และสามารถสนับสนุนการบริหารองคกรใน
ทุกดาน
มาตรฐานคุณภาพ
1.6.1 มี ร ะบบและกลไกพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ การสื่ อ สาร ทั้ ง ด า นโค รงส ร า ง
h a r d w a r e , s o f t w a r e แ ละ peopleware

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
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องคประกอบ 1.6
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ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7

องคประกอบ 1.6.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1
คณะสาธารณสุขศาสตรศึกษา/วิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน hardware, software
และ people ware รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงของ
ฐานขอมูล (P) และกําหนดโครงสรางการบริหารงานดานสารสนเทศ โดยมีรอง
คณบดี กํากับดูแล มีงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงานหลัก
รับผิดชอบ ทําหนาที่ในการประสานงานและดูแลงานสารสนเทศของคณะฯ และ
กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ
2555 ใหสามารถตอบสนองพันธกิจหลักของคณะฯ
เอกสารหมายเลข PH.1.6.1(1)
คณะฯ จัดทําแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนองตอบตอการดําเนินการ/พัฒนาตามเปาหมายของพันธกิจดานตางๆ ของ
องคกร คณะฯไดจัดทําแผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555-2559
(http://www.ph.mahidol.ac.th/plan/data/ICT2555-2559.pdf)
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (2)
Hardware
คณะฯ จัดทําแผนการจัดหาครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการ
สอนไวในแผนปฏิบัติการของคณะฯ ป 2555 โดยจัดทําเปนโครงการลวงหนา
และในรอบป 2555 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดขออนุมัติ
ดําเนินการโครงการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ เพื่อการเรียนการสอน จํานวน
ทั้งสิ้น 5 โครงการ ดังนี้
1) โครงการ “จัดซื้อครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร เพื่อการใชงานเรียนการสอน”
ไดรับอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงาน 1,125,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรจํานวน 45 เครื่อง ติดตั้งใชงานในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรของคณะสาธารณสุขศาสตร เพื่อใหบริการการเรียนการ


เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1

เอกสารหมายเลข PH 1.6.1 (1)
แผนปฎิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป
2555 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (2)
แผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (3)
• บันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร เพื่อการใชงาน
การเรียนการสอน
• รายละเอียดการดําเนินงานและการ
ติดตั้งครุภัณฑ

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 44
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1
สอนของคณะ
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (3)
2) โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑเพื่อการใชงานของอาจารยและนักศึกษา
งบประมาณในการดําเนินการจํานวน 590,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอร และโสตทัศนูปกรณ ประกอบดวย เครื่องฉายภาพ LCD
จํานวน 3 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 15 เครื่อง เครื่องเสียง
ประจําหองเรียน 1 ชุด และ LCD TV จํานวน 2 จอ ติดตั้งใชงานหนา
ชั้นเรียนเพื่อบริการนักศึกษา ในอาคารตาง ๆ ของคณะ
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (4)
3) โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑเพื่อการใชงานการของเจาหนาสายปฏิบตั ิการ
คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวน 475,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 15 เครื่อง เครื่องพิมพผลขาวดํา
จํานวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพผลสี จํานวน 1 เครื่อง เครื่องทําลาย
เอกสารจํานวน 1 เครื่อง และเครือ่ งโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนของคณะ
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (5)
4) โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑเครื่องเสียงประจําอาคารสาธารณสุขวิศิษฎ เพื่อ
ใชงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับ
งบประมาณจํานวน 900,000 บาท เพื่อติดตั้งเครื่องเสียง ณ อาคาร
สาธารณสุขวิศิษฏ ชั้น 1 บริเวณโถงอาคาร เพื่อใชในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของคณะดานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (6)
5) โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑเพื่อการใชพื้นที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ เพือ่
การบริการวิชาการและเพื่อการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจํานวน
4,070,000 บาท จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร และติดตั้งใชงาน ณ
อาคารสาธารณสุขวิศิษฎเพื่อขยายหองเรียนและหองประชุมของคณะให
เพียงพอตอการใชงาน
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (7)
การติดตาม ประเมินผล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การดูแลรักษา Hardware ที่ใหบริการดานการเรียนการสอนภายในคณะ
สาธารณสุขศาสตร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร
มีวิธีการดําเนินการดังนี้
1. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายใหมผี ูรับผิดชอบประจํา

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (4)
• บันทึกขออนุมัติโครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑเพื่อการใชงานของอาจารย
และนักศึกษา
• รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ
ตาง ๆ
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (5)
• บันทึกขออนุมัติโครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑเพื่อการใชงานของสํานักงาน
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร
• รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ
ตาง ๆ
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (6)
• บันทึกขออนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ
เครื่องเสียงประจําอาคารสาธารณสุข
วิศิษฎ
• รายงานผลการดําเนินงาน

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (7)
• บันทึกขออนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ
เพื่อการใชพื้นที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ
เพื่อการบริการวิชาการ
• รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (8)
• รายละเอี ย ดผู รั บ ผิ ด ชอบประจํ า อาคาร
ของหนวยผลิตและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
• รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบ
อุปกรณโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1
อาคารที่มีการเรียนการสอน อาคาร 3 และอาคาร 4 นายเอนก วานกระ
และนายฉัตรชัย ยกยอง เปนผูดแู ลเปนตน พรอมทั้งจัดทํารายละเอียด
การสรุปผลการตรวจสอบครุภัณฑ เพื่อรายงานผลใหกับหัวหนางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและรองคณบดีผูดูแลรับผิดชอบ โดยรายงานผล
ทุก 6 เดือน
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (8)
2. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ กรณีมีปญหาหนาชั้นเรียน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่
สามารถเขาไปตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรหนาชั้นเรียนไวทุกเครื่องที่
ใหบริการ เพื่อแกไขปญหาเบื้องตน และลงโปรแกรมเพิม่ เติมกรณีที่
อาจารยผูสอนตองการ และเขาไปตรวจสอบเครื่องวามีสภาพพรอมใช
งานหรือไม ทุกวันพุธแรกของเดือน โปรแกรมที่ใชงานคือ Net of
school
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (9)
3. จัดทําคูมือวิธีการใชงานอุปกรณโสตทัศนูปกรณเพื่อการเรียนการสอน
ติดไวที่อุปกรณหนาชั้นเรียน เพื่อความสะดวกในการใชอุปกรณ และที่
หนา Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอรหนาชั้นเรียน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯจัดทําคูมือวิธีการปองกันไวรัสไวหนาจอคอมพิวเตอร พรอม
หมายเลขติดตอกรณีมีปญ
 หาเรงดวน
และติดตั้งโทรศัทพภายในพรอมเบอรโทรศัทพไวในบริเวณอาคารทีม่ ี
การเรียนการสอนทุกชั้น เพื่อใหนักศึกษา ติดตอกรณีมีปญ
 หา
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (10)

•

ป 2554-2555
รายละเอียดการปรับปรุงงานเพื่อจัดทํา
แผนจัดซื้อครุภัณฑทดแทนในป 2555

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (9)
• รายละเอียดขั้นตอนการใชงาน
โปรแกรม Remote Control

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (10)
• คูมือวิธีการใชงานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ เพื่อการเรียนการสอน
• รายละเอียดการติดตั้งโทรศัพทประจํา
ชั้นในอาคาร และหมายติดตอผูด ูแล
เบื้องตน

4. จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษา เพื่อชวยใน เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (11)
การอํานวยความสะดวกหนาชั้นเรียนใหกับอาจารยผูสอน โดยสวนของ • บันทึกขออนุมตั ิโครงการพัฒนา
นักศึกษา จัดการฝกอบรมหัวขอ “การใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณประจํา
ศักยภาพบุคลากร ป 2555
หองเรียน” ขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. มีผู
• ผลการฝกอบรม
เขารับการฝกอบรมจํานวน 25 คน ประกอบดวย นักศึกษา บุคลากร
ของคณะ และแมบานของคณะ ซึ่งมีหนาที่ดูแลอุปกรณบางสวนหนาชั้น
เรียน
เพื่อใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ในการดูแลรักษาอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณตาง ๆ
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (11)
การดูแลดาน Hardware ภายในคณะฯ สําหรับบุคลากรและเจาหนาที่
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการปรับปรุงเครือขายสื่อสาร เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (12)
หลักของวิทยาเขตพญาไท เพื่อดําเนินการเดินสายสัญญาณ Fiber Optic ใหมเขา • บั น ทึ ก ขอ อนุ มั ติ ดํ าเ นิ น กา รต า ม
มายังคณะสาธารณสุขศาสตร และจะแลวเสร็จในป 2555
แผนปฏิบัติการประจําป 2555
ดังนั้น งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดทําแผนการ
• บัน ทึ ก ขออนุ มั ติ โ ครงการ “ปรั บ ปรุ ง
ปรับปรุงสายสัญญาณเครือขายภายในของคณะเพื่อใหสอดคลองกับของมหา
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1
วิทยาลัยมหิดล โดยขออนุมัตโิ ครงการ “ปรับปรุงสัญญาณเครือขายภายในคณะ
สาธารณสุขศาสตร”และขออนุมัตงิ บประมาณในการดําเนินการ 625,000.00 บาท
เพื่อเดินสาย Lan ที่ใชงานอยูในปจจุบันของบุคลากรทุกภาควิชาและหนวยงาน
ใหม จํานวน 220 จุด เนื่องจากใชงานมาหลายป ทําใหมีการเสื่อมสภาพ และไม
เปนระเบียบเรียบรอย ผลการดําเนินงานนี้ทําใหบุคลากรภายในคณะ ใชงานระบบ
เครือขายสื่อสารสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (12)
และเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับอาจารยและเจาหนาที่ภายในคณะ ใน
สวนของการใชงานระบบเครือขายสื่อสาร WIFI ใหสะดวกและรวดเร็ว งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขออนุมัตโิ ครงการ เพิ่มเติมจํานวนจุด WIFI
ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงาน 90,000
บาท เพื่อเพิ่มเติมจํานวนจุดติดตั้ง WIFI จํานวน 3 จุด ในการนี้เพื่อใหครอบคลุม
การใชงานจึงจัดทําบันทึกขออนุมัติเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยมหิดลอีกจํานวน3 จุด
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (13)
Software
ในปงบประมาณ 2554 คณะสาธารณสุขศาสตรไดเริ่มทดลองใช
โปรแกรมระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกใหอาจารย
และบุคลากรภาคในคณะ อีกทั้งลดปริมาณกระดาษในการเวียนเอกสาร และ
ตนทุนในการถายเอกสาร โครงการดังกลาว งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดสนับสนุนสวนของการดูแลรักษาโปรแกรมระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส
และไดจัดทําโครงการ
“การจัดการระบบเอกสารแบบ
Electronic” โดยขออนุมัติงบประมาณจํานวน 300,000 บาทเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรจดั ทํา Server ขยายระบบใหสามารถรองรับการใชงานของบุคลากร
ทุกคนภายในคณะ และติดตั้งใชงาน ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ ชั้น 9
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1 (14)
Peopleware
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ดวยการจัดทําเปนโครงการฝกอบรมตอเนื่องทุกป จัดการ
ฝกอบรมใหบุคลากรภายในคณะ
เพื่อพัฒนาทักษะและนําความรูเกีย่ วกับ
โปรแกรมใหมๆ ดานกราฟฟก ไปพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ ใน
ป ง บประมาณ 2555 จั ด ทํา โครงการ “เสริมสรางศักยภาพบุคลากรดาน
สารสนเทศ ปงบประมาณ 2555” ขึ้น จัดการฝกอบรมคอมพิวเตอรจํานวน 6
โปรแกรม
โดยรวบรวมความตองการฝกอบรมจากแบบประเมินผลหลังการ
ฝกอบรมในปงบประมาณ 2554 ที่ผานมา โดยในรอบป 2555 มีผูเขารับการ
อบรมทั้งสิ้นจํานวน 127 คน
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (15)

สั ญ ญ า ณ เ ค รื อ ข า ย ภ า ย ใ น ค ณ ะ
สาธารณสุขศาสตร”
• ผลการดําเนินงานโครงการ

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (13)
•
•

บันทึกขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมจํานวนจุด
WIFI ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร
บันทึกขอความอนุเคราะหติดตั้งระบบ MUWIFI เพิ่มเติม

• ผลการดําเนินงานโครงการ
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1 (14)
• บั น ทึ ก ขอ อนุ มั ติ ดํ าเ นิ น กา รต า ม
แผนปฏิบัติการประจําป 2555
• บันทึกขออนุมัติโครงการ “การจัดการ
ระบบเอกสารแบบ Elecrtonic”
• ผลการดําเนินการโครงการ

เอกสารหมายเลข PH 1.6.1 (15)
• บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ โ ครงการพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากร ป 2555
• เอกสารแนบผลการฝ ก อบรมในครั้ ง
ตาง ๆ
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1
สําหรับผูดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศของคณะมีการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในดานนี้ดวยการสงเจาหนาที่ไปฝกอบรมในรอบป 2555 จํานวน
ทั้งสิ้น 4 โปรแกรมประกอบดวย
1) วันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 ฝกอบรม “การตระหนักถึงภัยอันตรายและ
ภัยคุกคามจากการใชงาน Internet” จัดโดยคณะวิศกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1

เอกสารแนบหมายเลข PH.1.6.1 (16)
บันทึกขออนุมัติเขารับการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2) วันที่ 30 มีนาคม 2555 ฝกอบรม “การใชงานคูมือเอกลักษณองคกร
มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดโดย งานประชาสัมพันธ กองบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
3) วันที่ 23 เมษายน 2555 ฝกอบรม “การดักจับและวิเคราะหขอมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Wireshark” จัดโดย ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
4) วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cisco Education
Connected Workshop” จัดโดย บริษัทซิสโก ซีสเต็มส (ประเทศไทย)
จํากัด
การฝกอบรมดังกลาวเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ใหมีทักษะและความรูม ากยิ่งขึ้น สามารถนําไป
พัฒนางานของคณะไดดียิ่งขึ้น
เอกสารหมายเลข 1.6.1 (16)
การประเมินผลความพึงพอใจการใหบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ เอกสารแนบหมายเลข PH.1.6.1 (17)
• แบบสอบถามความพึงพอใจการ
สาธารณสุขศาสตร
ใหบริการ การใชงานระบบเทคโนโลยี
เพื่อใหเกิดการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศป 2555
สารสนเทศและการสื่อสารทําแบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการ การใช
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตรขึ้น โดยสงแบบสอบถาม • สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ถึงบุคลากรทุกคนภายในคณะสาธารณสุขศาสตร
ประเด็นในการสอบถามเกี่ยวกับการใหบริการของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลการประเมินโดยภาพรวมอยูในเกณฑพึงพอใจตอ
การใหบริการ ความพึงพอใจมากที่สุดอยูในระดับ 18.5 % มีความพึงพอใจมากอยู
ในระดับ 54.0 % จากผูตอบแบบสอบถามเพศชายจํานวน 29% และเพศหญิง
71%
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (17)
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ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
1.6.2 มี ฐานข อมู ลและสารสนเทศที่ ถู กต อง ทั นสมั ย
พรอมใช งาน ตอบสนองตอทุ กพันธกิจขององค กร และ
ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลตามความเหมาะสมและรวดเร็ว
[ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.
7.3)]

ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.6.2

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.2
คณะสาธารณสุขศาสตร วางแผนการพัฒนางานดานระบบฐานขอมูลเพื่อ
การใชงานของบุคลากรภายในของคณะ เพื่อใชในการวางแผน การตัดสินใจของ
ผูบริหาร โดยกําหนดไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ
สาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2555-2559
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (1)
สวนดังนี้

1.

1 2 3 4 5 6 7

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.2

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (1)
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร ป
2555-2559

ในรอบปการศึกษา 2555 ไดดําเนินการสวนของระบบฐานขอมูลออกเปน 2

ฐานขอมูลการเรียนการสอน
การพัฒนาดานการเรียนการสอนทางไกล
ซึ่งเปนนโยบายผลักดันของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนางานการเรียนการสอน ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร ได
เริ่มพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลมาตั้งแตปงบประมาณ 2553 จนถึงปจจุบัน
และในปงบประมาณ 2555 ไดขออนุมัติดําเนินการโครงการ ดังนี้
โครงการ “กาวไกลดวย Elerning ป 2555”
ผลการดําเนินงานในรอบป 2555 ไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวน 400,000 บาท เพื่อ
ผลิตรายวิชาการเรียนการสอนทางไกล โดยมีผเู ขารวมโครงการในปงบประมาณ 2555
จํานวน 7 คน ประกอบดวย
1. วิชา PHNU 436 ภาควิชาโภชนวิทยา
ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ มาลัย
2. วิชา PHSI 306 ภาควิชาอนามัยชุมชน
ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยเสริมพันธ นิตยนรา
3. วิชา PHNU 316 ภาควิชาโภชนวิทยา
ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยพรอมลักษณ สมบูรณปญญากุล
4. วิชา PHBS 550 ภาควิชาชีวสถิติ
ผูรับผิดชอบ อาจารยพิจติ พงศ สุนทรพิพิธ
5. วิชา สศพส 303 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบ อาจารยทัศนีย รวิวรกุล
6. วิชา สศสบ 620 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยมณีรัตน ธีระวิวัฒน
7. วิชา PHMI 407 ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผูรับผิดชอบ อาจารยชญาภรณ ศรัฒพฤฒิ

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (2)
• บันทึกขออนุมัติ “โครงการสราง
คอรสแวรการเรียนการสอนทางไกล
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ป 2555”
• รายละเอียดรายวิชาที่เขารวม
โครงการ ป 2555
• ผลการดําเนินการของโครงการ
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.2
โดยผูเขารวมโครงการไดนําขอมูลรายวิชาของตนเองใสในระบบ Moodle
และเปดใหนักศึกษาใชงาน พรอมทั้งถายทําวีดีโอประกอบการสอนหนาชั้นเรียนเพื่อให
นักศึกษาสามารถเขามาเปดดูไดหลังจบการเรียนการสอนในหองเรียนแลว ทั้งนี้ เขาดู
ขอมูลไดที่หนาเว็บไซตของคณะ ที่ http://elearning.ph.mahidol.ac.th/
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2 (2)
2. ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจคณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเปน
อยางยิ่ง โดยเฉพาะฐานขอมูลที่จะสามารถชวยในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ
ของผูบริหาร และเพื่อลดขั้นตอนการทํางานของบุคลากรภายในคณะ ดังนั้น ในป
2555 จึงไดจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลของคณะ ดังนี้
2.1 พัฒนาฐานขอมูล “บริหารโครงการ” ซึ่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดรวมกับงานแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ พัฒนาขึ้น วัตถุประสงค
เพื่อลดขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่ในการติดตามผลการดําเนินการในรอบป อีก
ทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม PA เพื่อรายงานมหาวิทยาลัย ขณะนี้พัฒนา
โปรแกรมได 95% คาดวาจะเปดใหใชงานในไตรมาสที่ 2 ของป 2556
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2 (3)
2.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลคณะ (Faculty Information System :FIS)
ซึ่งไดรับมอบจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมกํากับการ
บันทึกขอมูลและมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะใหกับรองคณบดีฝาย
แผนพัฒนาและระบบคุณภาพ และป 2555 มหาวิทยาลัยมหิดลปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูล FIS ใหเปนระบบ MUGSS&MUSIS คณะสาธารณสุขศาสตร จึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม อีกทั้งจัดการฝกอบรมใหความรูกับบุคลากรผูม ีหนาที่ดูแลเมนู
และบันทึกขอมูลอีกจํานวน 3 ครั้ง
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2 (4)
2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลการจองหองประชุม Online เพื่อลดขั้นตอน
การทํางานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน อีกทั้งอํานวยความสะดวกใหกับผูขอใชบริการ
ภายในคณะ เขาดูขอมูลไดที่ http://ns2.ph.mahidol.ac.th/room
ขณะนี้พัฒนาโปรแกรมได 95% อยูระหวางการทดลองใชงาน
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2 (5)
2.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลการจองรถยนต Online เพื่อลดขั้นตอนการ
ทํางานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
อีกทั้งอํานวยความสะดวกใหกับผูขอใชบริการ
ภายในคณะ เขาดูขอมูลไดที่ http://ns2.ph.mahidol.ac.th/car
ขณะนี้พัฒนาโปรแกรมได 95% อยูระหวางการทดลองใชงาน
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2 (6)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.2

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (3)
รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานป
2555

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (4)
รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานป
2555

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (5)
รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน ป
2555
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (6)
รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน ป
2555
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.2
2.5 พัฒนาระบบฐานขอมูล “คลังความรู คณะสาธารณสุขศาสตร” โดย
รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําโครงการเพื่อเก็บ
รวบรวมคลังความรูด านสาธารณสุข ของบุคลากรภายในคณะ และเปดใหบริการกับ
หนวยงานภายนอก โดยไดรับอนุมตั ิงบประมาณในการดําเนินงานเปนจํานวน
150,000 บาท เพื่อจัดจางบริษัทออกแบบและจัดทําระบบฐานขอมูล สามารถเขาไปดู
ขอมูลไดที่ http://ns2.ph.mahidol.ac.th/phklb/
ปจจุบันระบบฐานขอมูลดําเนินการแลวเสร็จ และอยูร ะหวางการเก็บ
รวบรวมองคความรูใสในระบบฐานขอมูล โดยผูดําเนินการคือ ภาควิชาและหนวยงาน
ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2 (7)
2.6 การใหบริการเว็บไซต คณะสาธารณสุขศาสตร เพื่อเผยแพรขาวสาร
ของคณะ ซึ่งมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ 2555 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดจัดทําโครงการเพื่อปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของคณะ
ดังนี้
1. วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ขออนุมัติจัดทําโครงการพัฒนาเว็บไซต
ภาษาอังกฤษ คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับอนุมัติงบประมาณ 25,000
บาท เพื่อจัดจางบริษัทดําเนินการปรับปรุงขอมูลเว็ปไซตภาษาอังกฤษใหม
ทั้งหมด
2. วันที่ 20 มิถุนายน 2555 ขออนุมัติจัดทําโครงการพัฒนาเว็ปไซตคณะ
สาธารณสุขศาสตร ป 2555 ไดรับอนุมัติงบประมาณ 15,000 บาท เพื่อ
จัดการฝกอบรมใหกับธุรการภาควิชาและหนวยงานภายในคณะ ที่มีเว็ป
ไซตเปนของตนเอง และปรับปรุงขอมูลในเว็ปไซตใดทันสมัยขึ้น
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (8)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.2

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (7)
• บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ โ ครงการ”คลั ง
ความรู คณะสาธารณสุขศาสตร”
• รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน
ป 2555

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (8)
• บันทึกขออนุมัติโครงการ “พัฒนา
เว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตร ป
2555”
• รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน

จากผลการปรับปรุงขอมูลที่ดาํ เนินการไปในเบื้องตน ทําใหคณะสาธารณสุข เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (9)
ศาสตร มีขอมูลที่ทันสมัยในการประชาสัมพันธคณะ ไปยังหนวยงานภายนอก อีกทั้ง ผลการประเมินความพึงพอใจการใช
ประชาสัมพันธขาวสารใหบุคคลทัว่ ไปไดรับรูและในรอบป2555 จัดทําแบบสอบถาม งานเว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตร
ความพึงพอใจดานการใชงานเว็บไซต โดยผลการประเมินทีไ่ ดคือ พึงพอใจมากที่สุด
รอยละ 13 และ รอยละ 54 พึงพอใจมาก
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2 (9)
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มาตรฐานคุณภาพ
1.6.3 มี ก ารเพิ่ มพู น ศั กยภาพบุ ค ลากรใหกา ว
ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1 2

องคประกอบ1.6.3

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.3

3

4 5 6 7


เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.3

คณะฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารหมายเลข PHAD 1.6.3 (1)
ใหมีความรูที่กาวทันวิทยาการของโลก แผนพัฒนาบุคลากรผูใชงาน (User) ส รุ ป ผ ล ก า ร อบ ร ม ข อ งงา น เ ท ค โ น โ ล ยี
ทุกระดับ เพื่อพรอมตอการเขาถึงและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัต สารสนเทศและการสือ่ สาร
งาน ทั้งกลุมที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุมผูใชงานทุกระดับ
โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลทุกหนวยงาน และสนับสนุน
งบประมาณปละ 5,000 บาทตอคน เพื่อเขารวมประชุม/ฝกอบรมที่จัดโดย
หนวยงานภายนอก สวนการฝกอบรมภายในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดทําโครงการ “เสริมสราง
ศักยภาพบุคลากรดานสารสนเทศ ป 2555” ขึ้น
คณะฯ จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผูใชงานไดรับการเพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน
บุคลากรทีไ่ ดรบั การเพิม่ พูนศักยภาพใหกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการ
จัดฝกอบรมในรอบป 2555 ซึง่ เปนโปรแกรมที่บุคลากรไดเปนผูเสนอขอให
จัดทําจากป 2554 จํานวนทั้งสิ้น 7 โปรแกรม สํารวจโดยแจกแบบสอบามค
วามตองการฝกอบรม ในรอบป 2554 มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้นจํานวน
127 คน ประกอบดวย
เอกสารหมายเลข PH 1.6.3 (1)

ตารางที่ 1.4 หัวขอการฝกอบรมคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2555
No.
วันที่เปดการอบรม
โปรแกรม
1
26 มิถุนายน 55
การใชงาน Dream Weaver เพื่อทําเว็ปไซต
2
18 กรกฎาคม 55
การจัดทําเว็บไซต
3
31 กรกฎาคม 55
การใชงาน Internet เบื้องตน
4
22 สิงหาคม 55
การใชงาน MS Word เพื่อทําจดหมายเวียน
5
29 สิงหาคม 55
การใชงานอุปกรณโสตฯ ประจําหองเรียน

จํานวนผูเขารับการอบรม
53
13
12
18
25
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.3

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.3

ในการฝกอบรมทุกครั้ง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารหมายเลข 1.6.3 (2)
จัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม
ผลการ • บันทึกขออนุมัติจัดการฝกอบรมระบบ
วิเคราะหความพึงพอใจสวนใหญมคี วามพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด 14% และมี ฐานขอมูล MUGSS&MUMIS
ความพึงพอใจมากอยูในระดับ 53%
• คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง กรรมการระบบฐานข อ มู ล
ในการนี้ ในรอบป 2555 มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล MUFIS ของ MUGSS&MUMIS
มหาวิทยาลัยมหิดล และพัฒนาเปนระบบ MUGSS&MUMIS คณะสาธารณสุข
• รายละเอียดผูเขารับการฝกอบรมในครั้ง
ศาสตร จึงไดจัดการฝกอบรมวิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดังกลาว ใหกับ
ตาง ๆ
ผูใชงานงานทุกระดับ ประกอบดวย ผูบันทึกขอมูลระดับภาควิชา ผูดูแลเมนู
หลัก และผูใชงานระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ คือ ผูบริหารคณะ
สาธารณสุขศาสตร จึงจัดการฝกอบรมอีกจํานวน 3 ครั้ง เพื่อเรียนรูว ิธีการใชงาน
ระบบฐานขอมูล โดยมีผเู ขารับการอบรมทั้งสิ้นจํานวน 67 คน เอกสาร
หมายเลข PH. 1.6.3 (2)
ตารางที่ 1.5 หัวขอฝกอบรมวิธีการใชงานระบบฐานขอมูล MUGSS&MUMIS
No.
1
2
3

วันที่เปดการอบรม
6 กย. 55
4 ตค.56
7 ธค. 56

โปรแกรม
อบรมการใชงานระบบ MUGSS&MUMIS
อบรมการใชงานระบบ MUGSS&MUMIS (ผูบันทึกขอมูลเมนูหลัก)
อบรมการใชงานระบบ MUGSS&MUMIS (ผูดูแลเมนูหลัก)

จํานวนผูเขารับการอบรม
36
19
12

เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2555 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ เอกสารหมายเลข 1.6.3 (3)
สื่อสารจัดทําแบบสอบถาม ติดตาม ประเมินผล การเพิ่มพูน/พัฒนาศักยภาพ สรุปผลการสอบถามความตองการฝกอบรม
บุคลากร ซึ่งเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการฝกอบรม เพื่อสอบถาม ดานสารสนเทศในปงบประมาณ 2555
ความตองการฝกอบรมดานสารสนเทศในปงบประมาณ 2555 มีผูเสนอแนะ
โปรแกรมที่ตองการฝกอบรมดังนี้
1. โปรแกรม ตระกูล Microsoft ตาง ๆ เชน Word 2010
2. โปรแกรม Photoshop
3. การลงโปรแกรม Windows ใหม
4. โปรแกรม Turn it in
5. โปรแกรม CAI
6. โปรแกรมผลิตสื่อการเรียนการสอน Moolde
7. การดูแล แกไข เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.3 (3)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.3
สําหรับบุคลากรผูม ีหนาที่ดูแลระบบสารสนเทศของคณะฯ มีการสง
บุคลากรไปฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนําผลการเรียนรูที่ไดรับ
มาพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป 2555 เขารับการฝกอบรมจํานวน
ทั้งสิ้น 4 ครั้งดังนี้
1) วันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 ฝกอบรม “การตระหนักถึงภัยอันตราย
และภัยคุกคามจากการใชงาน Internet” จัดโดยคณะวิศกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2) วันที่ 30 มีนาคม 2555 ฝกอบรม “การใชงานคูมือเอกลักษณองคกร
มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดโดย งานประชาสัมพันธ กองบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
3) วันที่ 23 เมษายน 2555 ฝกอบรม “การดักจับและวิเคราะหขอมูล
ในระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Wireshark” จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
4) วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cisco
Education Connected Workshop” จัดโดย บริษัทซิสโก ซีส
เต็มส (ประเทศไทย) จํากัด
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.3 (4)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.3

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.3 (4)
บันทึกขออนุมัติเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

หลังจากที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารติดตามประเมินผล
ความพึงพอใจแลว จึงนําผลการประเมินดังกลาว มาปรับปรุงแผนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดําเนินการจัดทําเปนแผนการ
พัฒนาในปตอไป และจัดการฝกอบรมตามความตองการของบุคลากรที่ไดแจง
มาดังกลาว
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องคประกอบ 1.7

การประชาสัมพันธ

หลักการ มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร
ประชาสั มพั น ธ เ ชิ งรุ กที่ มุงเป า หมาย
เ พื่ อ ใ ห ผ ล ง า น ข อ ง อ ง ค ก ร แ ล ะ
มหาวิ ท ยาลั ย เป น ที่ ป ระจั ก ษ ทั้ ง
ระดับประเทศและนานาชาติ
มาตรฐานคุณภาพ
1.7.1 มีระบบและกลไกการประชาสั มพั น ธ องค ก ร
และผลงานเชิงรุก

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1

องคประกอบ 1.7

2

3

4

5

6

7

√

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ1.7.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.7.1

1 2 3 4 5 6 7

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.7.1

คณะฯ และผู รั บ ผิ ด ชอบกํ า หนดโครงสร า งการบริ ห ารงานด า นการ เอกสารหมายเลข PH 1.7.1 (1)
ประชาสัมพันธ อยูภายในงานวิเทศและการประชาสัมพันธมีรองคณบดีฝายวิเทศและ • โครงสรางการบริหารงานดาน
ประชา สัมพันธ
การประชาสัมพันธ กํากับดูแล โดยมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ ซึ่งประกอบดวย 2
ส ว นคื อ ผู แ ทนจากภาควิ ช า/หน ว ยงานภายในคณะฯ และจากผู ท รงวุ ฒิ ด า นการ • เครือขายงานประชาสัมพันธ และ
ประชาสั ม พั น ธ ภ ายนอกโดยมี ห น ว ยประชาสั ม พั น ธ ทํ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ในการ
ผังหนาที่ความรับผิดชอบใน
ประสานงานและจั ด ทํ า ข อ มู ล ข า วสารการประชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมของคณะไปสู
หนวยงานประชาสัมพันธ
กลุมเปาหมายทั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ
• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (1)
ประชาสัมพันธ
แผนดําเนินงานดานประชาสัมพันธคณะ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและคานิยมที่ดีทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ มีดังตอไปนี้
1. Online Social Network ไดแก facebook ของคณะ และสื่อสาร เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (2)
http://www.facebook.com/Mahi
ประชาสัมพันธกิจกรรมคณะ ผานระบบ Social Network
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (2)
dolPH
2. Website จัดทําการเผยแพรขาวสารของคณะและภาพกิจกรรม
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (3)
3. จัดทํารายการทีวี “รายการหนาตางสุขภาพ” เพื่อเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธความรูด านสาธารณสุขและสุขภาพ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน(สทท.11) การดําเนินงานป 2555
มีทั้งหมด 36 ตอน ดังนี้
เรื่อง โรคที่เกิดจากผลกระทบน้ําทวม
จํานวน 3 ตอน
เรื่อง การฝกภาคสนาม ปการศึกษา 2554
จํานวน 3 ตอน
เรื่อง “การดําเนินการ การเตรียมการกอนการฝกปฏิบัติงาน

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (3)
http://www.ph.mahidol.ac.th/pr
/
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (4)
• โปสเตอรประชาสัมพันธ
• ภาพการบันทึกเทปโทรทัศน
http://www.youtube.com/
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และหลังฝกปฏิบตั ิงาน” ของนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาระบาดวิทยา คณะ
สาธารณสุขศาสตร
จํานวน 3 ตอน
เรื่อง “สาธารณสุขกับสุขภาพผูสูงอายุ”
เรื่อง “ทําไมถึงตองพูดถึงบุหรี่มวนเอง”
เรื่อง “ภาษีเพิ่มขึ้น แตทําไมคนสูบบุหรี่ไมลดลง”
จํานวน 3 ตอน
เรื่อง ”โรคที่มากับหนารอน”
จํานวน 3 ตอน
เรื่อง “ยุทธการชะลอวัย...กินอยางไรใหผิวสวย
จํานวน 3 ตอน
เรื่อง “ครอบครัวและเด็กไทย กาวไกลสูสากล”
จํานวน 3 ตอน
เรื่อง “โรคมือเทาปาก กับบทบาทนักสาธารณสุข”
จํานวน 3 ตอน
เรื่อง “การพยาบาลเวชปฏิบตั ิ”
จํานวน 3 ตอน
เรื่อง “การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งที่ 2
จํานวน 3 ตอน
เรื่อง “การยศาสตรกับสุขภาพ”
จํานวน 3 ตอน
เรื่อง “โครงการสุขภาพรมรื่น”
จํานวน 3 ตอน
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (4)
4. จัดทําโครงการเสียงตามสาย ประจําปงบประมาณ 2555 ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรไดทราบขาวสารอยางทั่วถึงสําหรับบุคลากรและนักศึกษา
• ชวงเวลาในการดําเนินการ 2 ชวง คือ ชวงเชา เวลา 08.00-08.10 น.
• ชวงกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. ทุกวันในเวลาทําการ
ผูดําเนินรายการจะเปนบุคลากร และนักศึกษาสลับเปลี่ยนกันไป เปนการเพิ่มทักษะ
การพูดในการดําเนินรายการวิทยุ
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (5)

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (5)
Script รายการวิทยุ ป 2555

5. จัดทําโครงการ IPTV ประจําปงบประมาณ เพื่อเผยแพรขาวสารวิชาการ
กิจกรรมคณะ ทางสื่อ IPTV ของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวนไมต่ํากวา
12 ครั้ง/ ป
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (6)

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (6)
กิจ กรรมคณะ ทางสื่ อ IPTV ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล

6. จัดทํา DVD แนะนําคณะ ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อแนะนําและเผยแพร เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (7)
DVD แนะนําคณะ ฉบับภาษาอังกฤษ
หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (7)
7. ใหสัมภาษณสื่อมวลชนผานวิทยุ และโทรทัศน
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (8)
• ประสานและสัมภาษณทางโทรศัพทเรื่อง “เด็กไทยหางไกลโรคอวน” โดย รศ.พญ. ภาพถายการสัมภาษณสื่อมวลชนผาน
ชุติมา ศิริกุลชยานนท ภาควิชาโภชนวิทยา ผานคลื่นสถานีวิทยุจุฬา เรดิโอ รายการ วิทยุ และโทรทัศน
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“คลินิก 101.5”เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.05-12.00 น. จํานวน 1 ครั้ง
• สัมภาษณออกอากาศรายการ “สูงวัย...ใจเกินรอย” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน(สทท.
11) เผยแพรทุกวันอังคาร เวลา 11.30 น. จํานวน 5 ครั้ง ไดแก
• รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
• รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย และผศ.พิมพสุรางค เตชะบุญเสริมศักดิ์ ภาควิชา
อนามัยครอบครัว
• ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตยซื่อ ภาควิชาการพยาบาล สาธารณสุข
• รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ใหสมั ภาษณสื่อโทรทัศน
“เรื่องน้ําประปาดื่มได”รายการสถานีขาว ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (8)
8. จัดทํา Poster วันนี้มีอะไร ติดบอรดประชาสัมพันธทุกอาคารในคณะ เพื่อ
ประชาสัมพันธกิจกรรมของคณะสูป ระชาคมภายในและสถาบันใกลเคียง ทุก
วันทําการ
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (9)
9. จัดทําสื่อประชาสัมพันธแบบเคลื่อนที่ ใบปลิว โปสเตอร แผนพับ เอกสาร
ประกอบการประชุม คูมือ บอรดนิทรรศการ เพื่อใชประชาสัมพันธกิจกรรม
ของคณะในโอกาสตางๆ
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (10)

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (9)
บันทึกการทํา Poster

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (10)
บันทึกขอความรวมมือ

10. จัดทําจุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร เพื่อเปนสื่อกลางเผยแพรบทความ วิจัย เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (11)
การบริการวิชาการ ขาวกิจกรรมคณะฯ และสาระนารูเ กี่ยวกับสาธารณสุข จุ ล สารคณะสาธารณสุ ข ศาสตร ป
2555
สูเครือขายดานสาธารณสุข นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป 4 ฉบับ/1
ปงบประมาณ
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (11)
11. จัดทําสารภายใน เพื่อเปนสื่อกลาง เลาเรื่องกิจกรรมประจําสัปดาหของ เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (12)
คณะฯ สําหรับเผยแพรขาวสูประชาคมภายในคณะ 2 ฉบับ/เดือน รวม 24 สารภายใน ป 2555
ฉบับ
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (12)
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12. โครงการผลักดันยุทธศาสตร (เชิงรุก)
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (13)
• โครงการสงสารผานสื่อ เพื่อนําผลงานวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ โครงการผลักดันยุทธศาสตร (เชิงรุก)
และผลการดําเนินงาน
เผยแพรสูสาธารณชนผานสื่อมวลชน จํานวน 4 ครั้ง
• โครงการพบปะสื่อ เพื่อพบปะสื่อมวลชนในโอกาสตางๆใหคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนที่รูจักแกสื่อมวลชน จํานวน 5 ครั้ง
• โครงการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธตามจุดยุทธศาสตร เพื่อการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมผานสื่อโทรทัศนสูประชาคมภายในคณะและ
สถาบันใกลเคียง ตลอดจนบุคลทัว่ ไป ทุกวันทําการ ดําเนินการ 2 ชวง
ชวงเชา เวลาออกอากาศ 07.30-09.00 น. และ ชวงพักกลางวันเวลา
11.30-15.00 น
เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (13)
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องคประกอบ 1.8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ มีการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง
พั ส ดุ แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ย า ง มี
ปร ะสิ ทธิ ภ า พ เ กิ ด ผ ล สั ม ฤท ธิ์ แ ล ะ
ประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและการ
ใชจายเงินและทรัพยสิน

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.8

2

3

4

5

6

7



ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
1.8.1 มีระบบและกลไกการดําเนินการดานการเงิน
และงบประมาณอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร ง ใส และ
ตรวจสอบได
[ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)]

1

ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7

องคประกอบ 1.8.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.1
คณบดี ไดมอบหมายให รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบดูแลดานการเงินและงบประมาณขององคกร การอนุมตั ิ ควบคุม
กํากับการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
รองคณบดีฝา ย
แผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบจัดทําแผนงบประมาณ
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (1)
มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํางบประมาณ
เอกสารหมายเลข
PH. 1.8.1 (2) ในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณประจําปเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายผลผลิต
เอกสารหมายเลข 1.8.1 PH. (3) - (5)


เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.1

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (1)
คําสั่งมอบหมายใหรองคณบดีปฏิบัติหนาที่
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (2)
คณะกรรมการจัดทํางบประมาณ
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (3)
แผนความตองการขอตั้งงบประมาณแผนดิน
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (4)
คําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดคณะฯ

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (5)
แผนการใชจายเงินประจําป (สงป.)
คณะฯจัดผังโครงสรางองคกร มีระบบกลไกในการดําเนินการ โดยงาน เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (6)
การคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย สํานักงานคณบดีมีภาระหนาที่และความ ผังโครงสรางสํานักงานคณบดี
รับผิดชอบในดานการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณแผนดินและเงินนอก
งบประมาณ รวมกับงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ มีการจัดทํารายงานการ
ใชจายงบประมาณ เพื่อใหผูบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัยรับทราบผลการ
ดําเนินงาน งานการคลัง พัสดุฯใหคําปรึกษาและแนะนําเกีย่ วกับระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตงิ าน การจัดซื้อจัดจาง การซอมบํารุงการ
จําหนายครุภณ
ั ฑที่เสื่อมสภาพ การจัดทําบัญชีการเบิกจายพัสดุ ระบบทะเบียน
ครุภณ
ั ฑของคณะฯ และการคํานวณคาเสื่อมราคาสะสมประจําป ตลอดจนการมี
สวนรวมในงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานควบคุมภายในของคณะฯ
แผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร เพือ่ ให
เปนไปตามเปาหมายขององคกรทีว่ างไว คณะฯจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน
ตามพันธกิจหลักของคณะฯ และตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (6)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.1
แนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินหลักเกณฑการจัดสรรฯ
การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได คณะฯ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจาย
เชน
หมวดเงินเดือน
คาตอบแทนของบุคลากร งบพัฒนาบุคลากร หมวดคาใชสอย วัสดุครุภณ
ั ฑ การ
ใชจายเงิน มีการมอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบในการดําเนินการแตละ
ขั้นตอน ชัดเจน การใชจายเงินมีระเบียบและแนวทางการเบิกจายตามที่
มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
คณะฯจัดทําแผนการใชจายเงิน ตามรายไตรมาส และการควบคุมการ
ใชจายเงินในแตละระดับ กํากับตรวจสอบจากทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่
เกี่ยวของการเสนอขออนุมัตเิ บิกจายทุกครั้งตองเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ
และมีหลักฐานในการเบิกจายอยางถูกตอง เพื่อความโปรงใส
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (7)
คณะจัดทํารายงานขอมูลการทางการเงินตาม แสดงรายรับ รายจาย
และ แหลงที่มาเพื่อเปนขอมูลในการบริหารการเงิน และจัดทําฐานขอมูลทาง
การเงินที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (8)
ผูบริหารระดับสูงติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งฝาย
บริหารสามารถใชขอมูลในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน และ
การติดตามควบคุมกํากับ
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (9)
หนวยตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย/สํานักงานตรวจเงิน
แผนดินกําหนด
ในแตละปหนวยตรวจสอบภายในตรวจสอบการบริหารงานของคณะฯ
และจัดทํารายงานเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย
มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามการใชจายเงิน คณะฯ มอบหมายผูแทนรวมเปนคณะกรรมการงานคลัง
และพัสดุจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินเสนอฝายบริหารทุกสิ้นเดือน
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (10)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.1

เอกสารหมายเลข PH 1.8.1 (7)
หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เงินรายไดคณะฯ

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (8)
ร า ย ง า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจําเดือน/ประจําป
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (9)
รายงานทางการเงินที่เสนอตอผูบริหาร

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (10)
รายงานผลการตรวจสอบของผูต รวจสอบ
ภายใน

ผูบริหารนําผลการประเมิน การวิเคราะหคาใชจาย และการวิเคราะห
ตรวจสอบสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคกรไปปรับปรุงระบบและ
กลไกการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณ คณะฯใชแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานประจําป
เปนกรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดยการ
วิเคราะหคา ใชจาย นอกจากนี้มีการตรวจสอบรายงานการเงินและงบประมาณเพื่อให
การใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยมีหนวยงานและผูรับผิดชอบ
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 60
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.1

ในปงบประมาณ 2555 งานการเงินและงบประมาณจัดทําคูม ือ การ เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (11)
บริหารการเงินและงบประมาณโครงการ Performent Agreement (PA) คู มื อ การบริ ห ารการเงิ น และงบประมาณ
เพื่อใหผูบริหารโครงการและผูเ กี่ยวของใชเปนแนวทางในการบริหารการเงินและ โครงการ Performent Agreement (PA)
งบประมาณในการทําโครงการ
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (11)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 61

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
1.8.2 มีการจัดระบบการใชทรัพยากรและทรัพยสิน
ใหเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุด

ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7

องคประกอบ 1.8.2

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.2
คณะฯมอบหมายใหหัวหนาภาควิชา/หนวยงานผูรบั ผิดชอบดูแลการใช
ทรัพยากรและทรัพยสินอุปกรณเครื่องใชของภาควิชาและหนวยงาน การเบิกจาย
วัสดุจะมีการควบคุมการเบิกจายและการจัดทํารายงานขอมูลการใช มีการจัดทํา
ทะเบียนควบคุมครุภณ
ั ฑและการตรวจสอบประจําป เพื่อเปนขอมูลในการ
บํารุงรักษา และการวางแผนจัดหา
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.2 (1)
ภาควิชา/หนวยงานวิเคราะหความตองการ และจัดทําแผนความตองการ
ทรัพยากร (P) เพื่อจัดทําเปนแผนงบประมาณการจัดหางบประมาณประจําป ซึ่งคณะฯ
แตงตั้งคณะกรรมการงบประมาณเพื่อกลั่นกรอง และพิจารณาจัดสรรใหสอดคลองกับ
เปาหมายของพันธกิจของคณะ
เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (2)
ในป 2555 งานแผนพัฒนาฯ ติดตามแผนการใชทรัพยากร การใช
จายเงินงบประมาณ และจัดทํารายงานเสนอผูเ กี่ยวของตามลําดับ เพื่อนําเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกเดือน
เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (3)
สําหรับการติดตามประเมินผลการประหยัดงบประมาณทีเ่ กิดจากการใช
ทรัพยากรภายในและภายนอกองคกรรวมกัน
คณะฯจัดทําแผนปฏิบัติการใช
จายเงินวงเงิน 350,647,500 บาท มีการใชจายจริง จํานวน 288,892,756.75
บาท คิดเปนรอยละ 82.39 ซึ่งใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2555 ต่ํากวา
แผนฯ ที่กําหนดไวจํานวน 61,754,742.25 บาท
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.2 (4)
ในดานการประหยัดพลังงาน
คณะฯแตงตั้งคณะทํางานกําหนด
มาตรการประหยัดพลังงาน
เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (5)
และเผยแพรทางสื่อตางๆ
เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (6)
จัดทํารายงานผลการประหยัดงบประมาณในหมวดคาสาธารณูปโภค
เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (7) เสนอมหาวิทยาลัยมีการจัดทําโครงการขยะ
รีไซเคิล รวมทั้งการจัดระบบดูแลบํารุงรักษาทรัพยสิน เชน เครื่องปรับอากาศ
เครื่องคอมพิวเตอร


เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.2

เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (1)
ปฏิ ทิ น การเบิ ก จ า ยและแบบฟอร ม
คาใชจายในการบํารุงรักษา

เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (2)
แผนความตองการครุภัณฑของภาควิชา/
หนวยงาน

เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ
เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (4)
แผน/ผลการใช จ า ยเงิ น งบประมาณ
แผ น ดิ น และเงิ น รายได ค ณะ ประจํ า ป
งบประมาณ 2555
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.2 (5)
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.2 (6)
เผยแพรทางสื่อตางๆ
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.2 (7)
โครงการขยะรีไซเคิล

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 62
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องคประกอบ 1.9
หลักการ

การบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การเปลี่ยนแปลง

เพื่อใหองคกรมีระบบการบริหารความเสี่ยง ใน
การลดมู ล เหตุ ข องแต ล ะโอกาสที่ จ ะทํ า ให
องค ก รเกิ ด ความเสี ย หาย โดยคํ า นึ ง ถึ ง การ
บรรลุ เ ป า หมายขององค ก รตามยุ ท ธศาสตร
หรือกลยุทธ

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.9

2

3

4

5

6

7



ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
1.9.1 มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงในทุก
พันธกิจ [ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)]

1

ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7

องคประกอบ 1.9.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.9.1
คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรับผิดชอบกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของพันธกิจหลัก และนํานโยบายเรื่องการบริหาร
ความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยมหิดล มาเปนแนวทางการดําเนินการ
(เอกสารหมายเลข PH 1.9.1(1)
คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร
ทําหนาที่ควบคุม ติดตาม กําหนดเกณฑมาตรฐานการควบคุมภายในทุกระบบงาน
ตามพันธกิจและวางแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง และมีการ
วิเคราะหระบุปจ จัยเสี่ยง
เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งในทุกพันธกิจหลัก
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1 (2)
นอกจากนีค้ ณะฯมอบหมายใหนางนภาพร มวงสกุล และนางเมตตา
เศวตเลขเปนเครือขายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ในปงบประมาณ 2555 คณะฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร” เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.
2555 เพื่อใหผูบริหารทุกคนในคณะฯเขาใจการบริหารความเสี่ยง มากขึ้น ผูบริหารที่
เขาอบรมจํานวนทั้งสิ้น 17 คน
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1 (3)
คณะฯจัดทําแผนปฏิบตั ิการและรายงานผลการจัดการความเสีย่ ง
ประจําปงบประมาณ 2555
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1 (4)
และรายงานการประเมินความเสี่ยงปงบประมาณ 2556 สงมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1 (5)



เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.9.1

เอกสารหมายเลข PH 1.9.1 (1)
นโยบายและแนวทางการบริ ห ารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1 (2)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร

เอกสารหมายเลข PH 1.9.1 (3)
โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ เรื่ อง “การ
พั ฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงคณะ
สาธารณสุขศาสตร”
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1 (4)
แผนปฏิ บั ติ ก ารและรายงานผลการจั ด การ
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2555
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1 (5)
รายงานการประเมินความเสี่ยงปงบประมาณ
2556
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องคประกอบ 1.10 ผลลัพธการบริหาร
หลักการ ผ ล ลั พ ธ ที่ แ ส ด ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
และประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง
ครอบคลุมทั้งภาวะผูนํา การนําองคกร การนํา
แผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ

ผลการประเมินผลลัพธ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 1.10
• ผลลัพธที่ 1
• ผลลัพธที่ 2
• ผลลัพธที่ 3
• ผลลัพธที่ 4
• ผลลัพธที่ 5
• ผลลัพธที่ 6
• ผลลัพธที่ 7
• ผลลัพธที่ 8
• ผลลัพธที่ 9

1

2 3


4

5

6

7










เฉลี่ย (Mean)

2.33

• ผลลัพธอื่นๆ

1. ผลลัพธตามแผนกลยุทธของสวนงาน

1)

รอยละความสําเร็จการดําเนินงาน
โครงการตาม แผนปฏิบัติการ 1 ป
(Performance Agreement)



2. ผลลัพธจากกระบวนการ
1) ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
(สกอ.1.1)



2) ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
(สกอ.2.4)
3) ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสวนงานสุ
สถาบันเรียนรู
(สกอ. 7.2)
4) ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ. 9.1)
5) ตัวบงชี้ ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ
(สกอ. 7.3)
6) ตั ว บ ง ชี้ ที่ 8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
7) ตั ว บ งชี้ ที่ 7.4 ระบบบริ ห ารความ
เสี่ยง (สกอ. 7.4)

เฉลี่ย (Mean)









3.44
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มาตรฐานคุณภาพ
1.10.1 สัมฤทธิผลดานการบริหาร
ผลลัพธรายการที่ 1
รายงานผลลัพธ

: ผลการประเมินความสําเร็จของการบริหารสวนงาน
: ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารงานของทีมบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร

ปงบประมาณ 2555 โดย งานแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ เปนผูสํารวจ บุคลากร
ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 107 คน จากบุคลากรทั้งหมด 293 คน คิดเปนรอยละ
36.52 จําแนกเปน บุคลากรสายวิชาการ 62 คน (รอยละ 57.94) และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 45 คน (รอยละ 42.06) ผลการสํารวจ พบวา
(เอกสารแนบ 1.10.1(1)
องคประกอบ
1.
2.
3
4.

ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ตวั ชี้วดั อยู
ภายใต
วัตถุประสงคของการมีตัวชี้วดั ตัวนี้
ความหมายของตัวชี้วดั

5.

สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั

6.

ขอมูลที่ตองการ

7.
8.

หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วดั
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล
สนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล
10 หนวยวัดของตัวชี้วดั
11. วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด
12. ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วดั
13 รอบระยะเวลาการนําเสนอ/ทบทวนผล

ความหมาย
1.

1.
2

ผลการประเมินความสําเร็จของการบริหารสวนงาน
ผลลัพดานการนําองคกร
การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการนําองคกร
ประเมินความสําเร็จในการบริหารสวนงานของผูบริหาร โดยเนนเรื่องความ
รับผิดชอบตอสังคมชุมชน การบริหารที่มีธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพของระบบ
บริหารงาน โดยหากมีการสํารวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของบุคลากร ขอให
แบบประเมินเปน 5 ระดับ (rating scale 1-5)
ผลรวมการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของบุคลากรตอผลการบริหารสวนงาน
จํานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม
จํานวนแบบสอบถามที่รับคืน จํานวน 107 ชุด จากแบบสอบถามที่สงทั้งหมด 293 ชุด
คิดเปนรอยละ 36.52
บุคลากรสายวิชาการ 62 คน (รอยละ 57.94)
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 45 คน (รอยละ 42.06) และ
1) ระดับความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยอยูท ี่ระดับ 2.71
จํานวนบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม (อยางนอยรอยละ 30 ของบุคลากรแตละกลุม)
ผลรวมความพึงพอใจของบุคลากรในดานตาง ๆ จากแบบประเมิน 5 ระดับ
ก. ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน
ข. การบริหารที่มีธรรมาภิบาล
ค. ระบบบริหารงาน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
งานทรัพยากรบุคคล
1 ครั้งตอ 1 ป (ปงบประมาณ : กันยายนของทุกป)
คาเฉลี่ย (มีคาตั้งแต 0-5)
แนวโนมและเปาหมายรายป
รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
1 ครั้งตอ 1 ป
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องคประกอบ
14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย
15. ผูร ับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย
16. ขอมูลในรอบ 3 ปงบประมาณ ที่ผานมา

ความหมาย

คณะกรรมการประจําสวนงาน
คณะกรรมการประจําสวนงาน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
ผลเฉลี่ยในภาพรวม
2.55
3.00
3.26
1. ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน
3.25
2. การบริหารที่มีธรรมาภิบาล
3.34
3. ระบบบริหารงาน
3.20
17. เปาหมายในอีก 3 ปงบประมาณ ตอไป
ปงบประมาณ 2556
ปงบประมาณ 2557
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
ผลเฉลี่ยในภาพรวม
3.50
3.75
18. Benchmark
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลับขอนแกน

ปงบประมาณ 2555
เปาหมาย
ผล
3.25
2.71
2.59
3.09
2.45
ปงบประมาณ 2558
เปาหมาย
ผล
4.00
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ผลลัพธรายการที่ 2
รายงานผลลัพธ :

: รอยละของ Corporate KPI ที่บรรลุตามเปาหมายหรือมีผลลัพธที่ดีขึ้นกวาปที่ผานมา

องคประกอบ

ความหมาย

1.

ชื่อตัวชี้วดั

2.

2.
3

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ตวั ชี้วดั อยู
ภายใต
วัตถุประสงคของการมีตัวชี้วดั ตัวนี้

4.

ความหมายของตัวชี้วดั

จํานวน corporate KPI ที่บรรลุเปาหมายตอจํานวน corporate
ที่ตั้งไว โดยมีขอมูลอยางนอย 2-3 ปตอ เนื่อง

5.

สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั

จํานวน corporate KPI ที่บรรลุเปาหมายหรือมีผลลัพธที่ดีกวาปที่ผานมา x 100
จํานวน corportate KPI ทั้งหมด
= 20 * 100 = 80.33
24

6.

ขอมูลที่ตองการ

รอยละของ corporate
ผานมา

KPI ที่บรรลุตามเปาหมายหรือมีผลลัพธทดี่ ีขึ้นกวาปที่

การประเมินประสิทธิผลของการนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ

1.

จํานวน corporate KPI ในปที่ทําการประเมินที่บรรลุเปาหมายหรือมีผลลัพธดีกวา
ปที่ผานมา

2

จํานวน corporate KPI ในปที่ทําการประเมินทั้งหมด

7.

หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วดั

งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

8.

ภาควิชา/หนวยงานภายในที่สังกัดสวนงาน

9.

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล
สนับสนุน
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล

10

หนวยวัดของตัวชี้วดั

2 ครั้งตอ 1 ป (ไตรมาสที่ 2 & 4) สรุปผล ณ ไตรมาสที่ 4 (กันยายนของทุกป)
รอยละ

11. วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด

แนวโนมและเปาหมายรายป

12. ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วดั

รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

13

1 ป

รอบระยะเวลาการนําเสนอ/ทบทวนผล

14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย

กรรมการประจําสวนงาน

15. ผูรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย

กรรมการประจําสวนงาน

16. ขอมูลในรอบ 3 ปงบประมาณที่ผานมา

ปงบประมาณ 2552
เปาหมาย
ผล
60.00

17. เปาหมายในอีก 3 ปงบประมาณตอไป

18. Benchmark

KPI

85.37

ปงบประมาณ 2553
เปาหมาย
ผล
62.00

72.10

ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2556
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
70.00
80.33
75.00
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลับขอนแกน

ปงบประมาณ 2554
เปาหมาย
ผล
65.50

81.87

ปงบประมาณ 2557
เปาหมาย
ผล
80.00
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ขอมูลในรอบ 3 ปที่ผานมา และ เปาหมายในอีก 3 ปตอไป ของผลลัพธรายการที่ 2
2552
ยุทธศาสตร/เปาประสงค

ตัวชี้วดั

1. สรางความเขมแข็งของเครือขายงานวิจัยและการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
1.1 เพิ่มบทบาทคณะสาธารณสุข 1.1.1 จํานวนบทความวิจัยตีพิมพวารสารวิชาการ
ศาสตรในสังคมประเทศไทยและ
ระดับชาติและนานาชาติ (เรื่อง : คน)
นานาชาติ
1.1.2 รอยละของดัชนีการอางอิงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณที่ผานมา (รอยละ: ตอป)
1.1.3 จํานวนงานวิจัยทีจ่ ดทรัพยสินทางปญญา
(ชิ้นงาน/ป)
= ผลงานวิจัยที่นาํ ไปใชประโยชน 1.1.4 รอยละผลงานวิจยั ที่นําไปใชประโยชนใน
ในระดับประเทศ / จํานวนงานวิจยั ระดับประเทศ (รอยละ) =29/134*100
ที่ตีพิมพ *100
1.2 เสริมสรางความแข็งแกรงทาง 1.2.1 จํานวนโครงการความรวมมือทางวิชาการ/วิจัย
วิชาการและวิจัยทั้งในศาสตร
ระหวางศาสตรและเครือขายในประเทศและนานาชาติ
เดียวกันและการบูรณาการระหวาง (จํานวนโครงการ:ป)
ศาสตรและเครือขายในสังคม
ประเทศไทยและนานาชาติ
2. พัฒนาวิชาการโดยใชกลไกการตลาดผานเครือขายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.1 สรางความสามารถการ
2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
แขงขันใหสูงขึ้นโดยใชกลไกตลาด (ไมต่ํากวาระดับ 4 : 5 คะแนน)

เปา
หมาย

2553
ผล

2554

2555

เปา
หมาย

ผล

เปา
หมาย

ผล

เปา
หมาย

ผล

0.8 :
1
10.00

0.61:1

1:1

0.73:1

1:1

0.74:1

10.00

1

13.71
(71/518
*100)
0

10.00

1

14.32
(64/44
7*100)
2

1

7.73
(53/685*
100)
2

10.00

21.69

10.00

26.12

10.00

7.19

5

3

5

7

5

13

4

3.95

4

ป. ตรี =
3.95
ป.โท =
4.36
ป. เอก
=4.37

4

ป. ตรี =
3.51
บัณฑิต
ศึกษา =
4.26

2556
เปา
ผล
หมาย

2557
เปา
หมาย
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2552
ยุทธศาสตร/เปาประสงค

ตัวชี้วดั

เปา
หมาย

2553
ผล

เปา
หมาย
70.00

2554
ผล

เปา
หมาย
80.00

2.1.2 อัตราการไดงานของบัณฑิต
73.43
(ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย)
2.2 แสวงหาทุนวิจัยและทุน
2.2.1 อัตราสวนระหวางทุนสนับสนุนที่ไดรับตอแหลง
1:2
1:1
1:2
สนับสนุนวิชาการเพิ่มขึ้น
ทุนที่เสนอขอ
2.2.2 รอยละของงบประมาณที่ไดรับจากหนวยงาน
50.00 34.16 50.00
ภายนอกเมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา
2.3 พัฒนาการประชาสัมพันธ
2.3.1 รอยละการรับรูของประชาคมในคณะฯ
80.00
80
80.00
เชิงรุก
2.3.2 รอยละจํานวนเรื่องที่ไดรับการประชาสัมพันธใน
80.00
80
80.00
คณะฯ (รอยละ)
2.3.3 จํานวนเรื่อง/โครงการที่ดําเนินการประชาสัมพันธ
เชิงรุก
- ในระดับประเทศ
20
20.
- ระดับนานาชาติ
5
5
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและบริการวิชาการสูก ารแข็งขันเชิงพาณิชย
3.1 สงเสริมใหมีการนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการ
วิชาการ/การวิจัยสูก ารเรียนการ
สอน

3.2 สรางบัณฑิตคณะสาธารณสุข
ศาสตรใหมีคุณภาพและเอกลักษณ
3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
บริการวิชาการ

3.1.1 จํานวนเอกสารคําสอนและตําราที่เรียบเรียง
ผลงานวิชาการและวิจัยของตนเองและนักคิดอื่น
เอกสารคําสอน (ชุด/ป)
ตํารา (เลม/ป)
3.1.2 รอยละของงานวิจยั ที่นําไปสูการเรียนการสอน
เมื่อเทียบกับจํานวนงานวิจัยทั้งหมด
3.2.1 จํานวนรางวัลที่บัณฑิตไดรับจากสังคม
(รางวัล/ป)
3.3.1 จํานวนฐานขอมูลที่ทันสมัย (ทุกฐานขอมูล)
3.3.2 จํานวนสารสนเทศที่ผูบริหารนําไปใชในการ
บริหารและบริการวิชาการ (เรื่อง)

2555
ผล

81.71

เปา
หมาย
100.00

ผล
83.62

1:2

1:2

1:2

172.01

50.00

95.00
80.00

80.00
80.00

80.00
80.00

20
5

20
5

20
5

20
10
80.00

6
26.09

20
10
80.00

6
7
35.00

5
80.00

9

10

4

10

7

10

18

5

1
10

7

2
10

1
7

10

2556
เปา
ผล
หมาย

2557
เปา
หมาย

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 70

ผล
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2552
ยุทธศาสตร/เปาประสงค

ตัวชี้วดั

เปา
หมาย

2553
ผล

ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาและบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.1 สรางธรรมาภิบาลการบริหาร 4.1.1 จํานวนเรื่องรองเรียน
(ไมเกินรอยละ 5 เมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา)
4.1.2 รอยละบุคลากรที่ไดรับคําชมเชย (รอยละ)
4.2 ใชงบประมาณอยางคุมคา

4.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
ของคณะฯ
4.4 เพิ่มความคลองตัวในการ
บริการ

4.2.1 รอยละอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายงบ
ลงทุน/รายจายรวม (รอยละ)
4.2.2 รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต
(รอยละ 85)
4.3.1 จํานวนชั่วโมงตอบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาตนเอง (20 ชม./คน)
4.4.1 รอยละความสําเร็จของหนวยงานบริการในการ
ลดระยะเวลาการใชบริการ (รอยละ)

85.37

2554

2555

เปา
หมาย

ผล

เปา
หมาย

ผล

เปา
หมาย

ผล

5

0

5

0

5

0

20.00

1.31

20.00

2.61

20.00

95.00

90.86

95.00

90.57

95.00

4.52/(14
*100/310)
82.39

85.00

99.00

85.00

100.00

85.00

93.94

20

30

20

37

20

15

30.00

30.00

2556
เปา
ผล
หมาย

2557
เปา
หมาย

30.00
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ผลลัพธรายการที่ 3
รายงานผลลัพธ..

: ผลการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของบุคลากร

องคประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2.. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ตัวชีว้ ัดอยูภายใต
3. วัตถุประสงคของการมีตัวชี้วัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด

5. สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด

ความหมาย
3. ผลการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของบุคลากร

M3

ประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ ที่ใหความสําคัญตอบุคลากร
การประเมินความผูกพันตอองคกร ความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอความกาวหนาในสายงาน ระบบ
การประเมินผล การจัดสวัสดิการ รถรับ-สง หอพัก การรักษาพยาบาล และอื่นๆ โดยหากมีการสํารวจ
ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ/ความคิดเห็น ขอใหใชแบบประเมินเปน 5 ระดับ (rating scale 1-5)
ผลรวมความพึงพอใจของบุคลากรจากแบบประเมิน 5 ระดับ
จํานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
= 3.00
จํานวนบุคลากรตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 119 คน จากบุคลากรทั้งหมด 310 คน คิดเปนรอย
ละ 38.39
บุคลากรสายวิชาการ 50 คน (รอยละ 42.02)
บุคลากรสายสนับสนุน 51 คน (รอยละ 42.86)
ไมระบุ 18 คน (รอยละ 15.13)
1. ระดับความความผูกพันตอองคกรในภาพรวมเฉลีย่ อยูในระดับเฉยๆ
(คาเฉลี่ย 3.24)
1.1 ระดับความผูกพันองคกรดานความรูสึกในภาพรวมอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 3.82)

1)
2)

เชื่อมั่นในเปาหมายและคานิยม (MAHIDOL) (คาเฉลี่ย 3.59)
เต็มใจทุมเทใสความพยายามขณะปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิดผลดี กับองคกร
(คาเฉลี่ย 4.45)

3)

มีความสุขมาก ขณะที่นั่งทํางานอยูในคณะสาธารณสุขศาสตร
(คาเฉลี่ย 3.43)
1.2 ระดับความผูกพันดานความตอเนื่องในภาพรวมอยูในระดับเฉยๆ
(คาเฉลี่ย 2.92)

1)
2)
3)

ความทุมเทอยางมากใหกับที่นี่ ทําใหไมคิดจะยายไปไหน (คาเฉลี่ย 3.70)

1)

ถึงแมวาทํางานอยูในคณะฯ ก็ไมรูสึกผูกพันกับคณะฯ
(คาเฉลี่ย 1.96)

2)
3)

จะไมลาออกจากที่นี่ เพราะผูกพันกับผูรวมงาน (คาเฉลี่ย 3.22)

ลําบากใจที่จะลาออกจากงาน แมวาอยากจะลาออก (คาเฉลี่ย 2.62)

ถาตัดสินใจลาออกในขณะนี้ จะประสบปญหาตางๆ ในชีวิตมากมาย (คาเฉลี่ย 2.41)
1.3 ระดับความผูกพันดานบรรทัดฐานในภาพรวมอยูในระดับเฉยๆ (คาเฉลี่ย 3.02)

รูสึกวาคณะสาธารณสุขศาสตร มีบุญคุณ (คาเฉลี่ย 3.82)
2. ระดับความพึงพอใจระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ของคณะสาธารณสุขศาสตร ในภาพรวม
อยูในระดับเฉยๆ (คาเฉลี่ย 2.76)
2.1 ระดับความพึงพอใจดานความสะดวกในสถานที่ทํางาน
(คาเฉลี่ย 3.24)
2.2 ระดับความพึงพอใจดานสวัสดิการรักษาพยาบาล
(คาเฉลี่ย 2.84)
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รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555
องคประกอบ

6. ขอมูลที่ตองการ
7. หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วัด
8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล
10. หนวยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธวี ิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด
12. ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนําเสนอ/ทบทวนผล
14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย
15. ผูรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย
16.
ขอมูลในรอบ 3 ป พ.ศ. ที่ผานมา

17.

เปาหมายในอีก 3 ป พ.ศ. ตอไป

18.

Benchmark

ความหมาย
2.3 ระดับความพึงพอใจดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะฯ ตามระบบมหาวิทยาลัย
(คาเฉลี่ย 2.79)
2.4 ระดับความพึงพอใจดานการพัฒนาตนเองดวยการไปฝกอบรม
(คณะฯ ใหคนละ 5000 บาท)
(คาเฉลี่ย 2.75)
2.5 ระดับความพึงพอใจดานระบบการเผยแพรขาวสารที่เปนประโยชน
กับพนักงาน/ขาราชการ รวดเร็ว ชัดเจน
(คาเฉลี่ย 2.75)
2.6 ระดับความพึงพอใจดานการสอนงานของหัวหนา/ผูบังคับบัญชา
(คาเฉลี่ย 2.68)
2.7 ระดับความพึงพอใจดานระบบกลไกพัฒนาความกาวหนาในงาน
ตามศักยภาพของพนักงาน/ขาราชการ
(คาเฉลี่ย 2.58)
2.8 ระดับความพึงพอใจดานระบบพี่เลี้ยงขณะทํางาน
(คาเฉลี่ย 2.36)
2.9 ระดับความพึงพอใจดานระบบการศึกษาตอเนื่อง
(คาเฉลี่ย 2.32)
2.10 ระดับความพึงพอใจดานระบบการใหรางวัล ยกยองพนักงาน/ขาราชการ (คาเฉลี่ย 2.30)
1. ผลรวมความพึงพอใจ/ความคิดเห็น (ในดานตางๆ) ของบุคลากรจากแบบประเมิน 5 ระดับ
2. จํานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
งานทรัพยากรบุคคล
ภาควิชา/หนวยงานภายในสังกัดสวนงาน
1 ครั้งตอป ( สรุปผลทุกปงบประมาณ )
คาเฉลี่ย (มีคาระหวาง 0-5)
แนวโนมและเปาหมายรายป
รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล
1 ป
งานทรัพยากรบุคคล / รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล
กรรมการประจําสวนงาน
ป พ.ศ. 2552
ป พ.ศ. 2553
ป พ.ศ. 2554
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
ไมไดดําเนินการ
ป พ.ศ. 2555
ป พ.ศ. 2556
ป พ.ศ. 2557
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
3.00
3.00
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลับขอนแกน
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ผลลัพธรายการที่ 4
รายงานผลลัพธ

: การพัฒนาคณาจารย
: คาคะแนนที่ได 4.97 คะแนน (เกณฑ สมศ. ดัชนีคุณภาพของอาจารย 6 = 5 คะแนน)

องคประกอบ

ความหมาย

1.
2.
3
4.

ชื่อตัวชี้วดั
4.
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ตวั ชี้วดั อยูภายใต
วัตถุประสงคของการมีตัวชี้วดั ตัวนี้
ความหมายของตัวชี้วดั

5.

สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั

ขอมูลที่ตองการ

7.
8.

14.
15.
16.

หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วดั
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล
สนับสนุน
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล
หนวยวัดของตัวชี้วดั
วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด
ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วดั
รอบระยะเวลาการนําเสนอ/ทบทวน
ผล
ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย
ผูรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย
ขอมูลในรอบ 3 ปการศึกษาที่ผานมา

17.

เปาหมายในอีก 3 ปการศึกษาตอไป

18.

Benchmark

9.
10
11.
12.
13

1.
2

การพัฒนาคณาจารย (สมศ.14)
วัดประสิทธิผลในการพัฒนาอาจารยของสวนงาน
คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้ง
พิจารณาจากความสําเร็จของสถาบันในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย เพื่อใหอาจารยติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําให
สถาบันสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพอาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการ
คํานวณคาดัชนีคุณภาพอาจารย = ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
อาจารยประจําทั้งหมด
= 889/149 = 5.97
คะแนนตามเกณฑ สมศ.
= 5/6x5.97 = 4.97
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ตามเกณฑ สมศ. (PI 14)
ใหคาคะแนนโดยใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6
เทากับ 5 คะแนน
จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา
โดยนับอาจารยที่
ปฏิบตั ิงานจริง และที่ลาศึกษาตอ โดยมีฐานขอมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิ
การศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ
งานทรัพยากรบุคคล
ภาควิชา/หนวยงานภายในที่สังกัดสวนงาน
1 ครั้งตอป (ตองตกลงกัน วาจะใชชวงเวลาใด)
คาคะแนน 0-5
แนวโนมและเปาหมายรายป
รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล
1 ป

งานทรัพยากรบุคคล / รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล
กรรมการประจําสวนงาน
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
ปการศึกษา 2554
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
4.83
4.50
4.88
4.91
4.93
ปการศึกษา 2555
ปการศึกษา 2556
ปการศึกษา 2557
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
4.94
4.97
4.98
4.98
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลับขอนแกน

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 74

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

PH

คน

1. จํานวนอาจารยทั้งสิ้น
0
อาจารย
0
ผูชวยศาสตราจารย
0
รองศาสตราจารย
0
ศาสตราจารย*
0
น้ําหนักอาจารยตามวุฒิการศึกษา
2. ดัชนีคุณภาพอาจารย (b/a)
3. คะแนนตามเกณฑ สมศ. [5/6] x [c]
หมายเหตุ จํานวนคณาจารยใชปการศึกษา 2554

PH

คน

ผลการพัฒนาอาจารยป 2555
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
เกณฑ รวม
เกณฑ
คน
นน.
33
0
0
8
2
1
0
11
3
3
0
14
5
6
0
0
8
0

ผลการพัฒนาอาจารยป 2554
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
เกณฑ รวม
เกณฑ
คน
นน.
37
0
0
9
2
1
0
12
3
3
0
16
5
6
0
0
8
0

1. จํานวนอาจารยทั้งสิ้น
0
อาจารย
0
ผูชวยศาสตราจารย
0
รองศาสตราจารย
0
ศาสตราจารย
0
น้ําหนักอาจารยตามวุฒิการศึกษา
2. ดัชนีคุณภาพอาจารย (b/a)
3. คะแนนตามเกณฑ สมศ. [5/6] x [c]
หมายเหตุ (1) จํานวนคณาจารยใชปการศึกษา 2553

รวม
นน.
16
33
70
0
119

รวม
นน.
18
36
80
0
134

คน
116
30
35
50
1

คน
115
28
38
48
1

ปริญญาเอก
เกณฑ รวม นน.
5
6
8
10

150
210
400
10
770

ปริญญาเอก
เกณฑ รวม นน.
5
6
8
10

140
228
384
10
762

รวม
[a] = 149
45
46
57
1
[b] = 889
[c] = 5.97
4.97

รวม
[a] = 152
37
50
64
1
[b] = 896
[c] = 5.89
4.91

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 75

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลงานยอนหลังป 2553
PH
1. จํานวนอาจารยทั้งสิ้น
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
น้ําหนักอาจารยตามวุฒิการศึกษา
2. ดัชนีคุณภาพอาจารย (b/a)
3. คะแนนตามเกณฑ สมศ. [5/6] x [c]

ปริญญาตรี
เกณฑ รวม
คน
นน.
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
6
0
0

ปริญญาโท
เกณฑ รวม
คน
นน.
37
9
2
18
13
3
39
15
5
75
0
8
0
132

คน
115
31
35
48
1

ปริญญาเอก
เกณฑ รวม นน.
5
6
8
10

155
210
384
10
759

รวม
[a] =152
40
48
63
1
[b] = 891
[c] = 5.86
4.88

ผลงานยอนหลังป 2552
PH
1. จํานวนอาจารยทั้งสิ้น
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
น้ําหนักอาจารยตามวุฒิการศึกษา
2. ดัชนีคุณภาพอาจารย (b/a)
3. คะแนนตามเกณฑ สมศ. [5/6] x [c]

ปริญญาตรี
เกณฑ รวม
คน
นน.
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
6
0
0

ปริญญาโท
เกณฑ รวม
คน
นน.
41
11
2
22
12
3
36
18
5
90
0
8
0
148

คน
116
33
34
48
1

ปริญญาเอก
เกณฑ รวม นน.
5
6
8
10

165
204
384
10
763

รวม
[a] = 157
44
46
66
1
[b] = 911
[c] = 5.80
4.83

สรุปผลการดําเนินงานและเปาหมาย
ตัวชี้วดั
การพัฒนาอาจารย
(สมศ. 14)

2552
113/157

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
2553
2554
112/152

115/152

2555
111/149

เปาหมายการดําเนินงานปการศึกษา
2555
2556
2557
2558
111/151

118/154

120/152 122/152

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 76

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลลัพธรายการที่ 5: รอยละของคณาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทั้งดานวิชาการและวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
รายงานผลลัพธ :
องคประกอบ
1.

ชื่อตัวชี้วดั

2.
3

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ตวั ชี้วดั อยู
ภายใต
วัตถุประสงคของการมีตัวชี้วดั ตัวนี้

4.

ความหมายของตัวชี้วดั

5.

สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั

ความหมาย

5.

รอยละของคณาจารยที่ไดรบั การพัฒนาความรูและทักษะทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

การประเมินประสิทธิผลในการพัฒนาอาจารยของสวนงาน
อัตราสวนของจํานวนอาจารยที่ไดรบั การพัฒนาความรูและทักษะทั้งดานวิชาการและ
วิชาชีพทัง้ ในประเทศและตางประเทศเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจําที่ไดรบั การพัฒนาความรูและทักษะ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

x 100

= 137 *100 = 88.96
154
6.

ขอมูลที่ตองการ

1.
2

จํานวนอาจารยประจําที่ไดรบั การพัฒนาความรูและทักษะ ทั้งดานวิชาการและ
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

7.

หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วดั

งานทรัพยากรบุคคล

8.

ภาควิชา/หนวยงานภายในที่สังกัดสวนงาน

9.

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล
สนับสนุน
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล

10

หนวยวัดของตัวชี้วดั

รอยละ

1 ครั้งตอป (ตองพิจารณาวาจะจัดเก็บขอมูล ณ เวลาใดในแตละป)

11. วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด

แนวโนมและเปาหมายรายป

12. ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วดั

รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล

13

1 ป

รอบระยะเวลาการนําเสนอ/ทบทวนผล

14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย

ภาควิชา/หนวยงานในสังกัดของสวนงาน

15. ผูรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย

กรรมการประจําสวนงาน

16. ขอมูลในรอบ 3 ปงบประมาณที่ผานมา

ปงบประมาณ 2553
เปาหมาย
ผล
60.00

17. เปาหมายในอีก 3 ปงบประมาณตอไป

18.

Benchmark

88.16

ปงบประมาณ 2554
เปาหมาย
ผล
63.36

88.24

ปงบประมาณ 2556
ปงบประมาณ 2557
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
75.00
80.00
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลับขอนแกน

ปงบประมาณ 2555
เปาหมาย
ผล
70.00

88.96

ปงบประมาณ 2558
เปาหมาย
ผล
80.00

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 77

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

กิจกรรม
1. จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทั้ง
ดานวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
คิดเปนรอยละ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2553
2554
2555
134
135
137
152
88.16

153
88.24

154
88.96

เปาหมายการดําเนินงาน xuงบประมาณ
2556
2557
2558
145
147
147
154
94.15

152
96.71

154

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 78

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลลัพธรายการที่ 6 : รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
รายงานผลลัพธ :
องคประกอบ

ความหมาย

1.

ชื่อตัวชี้วดั

6.

รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูแ ละทักษะในวิชาชีพ ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ

2.
3

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ตวั ชี้วดั อยู
ภายใต
วัตถุประสงคของการมีตัวชี้วดั ตัวนี้

4.

ความหมายของตัวชี้วดั

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด

5.

สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด

การประเมินประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ของสวนงาน

x 100

= 131*100 = 80.37
163
6.

ขอมูลที่ตองการ

1.
2

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ (คิดเปนจํานวน คน)
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด

7.

หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วดั

งานทรัพยากรบุคคล

8.

ภาควิชา/หนวยงานภายในที่สังกัดสวนงาน

9.

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล
สนับสนุน
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล

10

หนวยวัดของตัวชี้วดั

รอยละ

1 ครั้งตอป (ตองกําหนดชวงเวลาเก็บขอมูลอีกที)

11. วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด

แนวโนมและเปาหมายรายป

12. ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วดั

รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล

13

1 ป

รอบระยะเวลาการนําเสนอ/ทบทวนผล

14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย

รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล

15. ผูรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย

กรรมการประจําสวนงาน

องคประกอบ
16. ขอมูลในรอบ 3 ปงบประมาณที่ผานมา

17. เปาหมายในอีก 3 ปงบประมาณตอไป

18.

Benchmark

ความหมาย
ปงบประมาณ 2553

ปงบประมาณ 2554

ปงบประมาณ 2555

เปาหมาย

ผล

เปาหมาย

ผล

เปาหมาย

ผล

60.00

88.89

69.43

82.15

80.75

80.37

ปงบประมาณ 2556
ปงบประมาณ 2557
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
82.28
82.28
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลับขอนแกน

ปงบประมาณ 2558
เปาหมาย
ผล
82.28

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 79

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 80

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลลัพธรายการที่ 7 : ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ ที่สวนงานจัดให
รายงานผลลัพธ : เปาหมายการดําเนินงานในป 2555 – 2557 ไมนอยกวารอยละ 50%
องคประกอบ
1.
2.
3
4.

ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ตวั ชี้วดั อยู
ภายใต
วัตถุประสงคของการมีตัวชี้วดั ตัวนี้
ความหมายของตัวชี้วดั

5.

สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั

6.

ขอมูลที่ตองการ

ความหมาย
7.

1.
2

7.
8.
9.
10
11.
12.
13
14.
15.
16.

หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วดั
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล
สนับสนุน
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล
หนวยวัดของตัวชี้วดั
วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด
ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วดั
รอบระยะเวลาการนําเสนอ/ทบทวนผล
ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย
ผูรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย
ขอมูลในรอบ 3 ป พ.ศ. ที่ผานมา

17. เปาหมายในอีก 3 ป พ.ศ. ตอไป

18. Benchmark

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆที่สวนงานจัดให

ประเมินประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนงาน
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ ที่สวน
งานจัดให ซึง่ หากมีการสํารวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ขอใหใชแบบประเมินเปน
5 ระดับ (rating scale 1-5)
ผลรวมความพึงพอใจของผูใชบริการสารสนเทศของสวนงาน
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ผลรวมความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (แบบประเมิน 5 ระดับ)
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ภาควิชา/หนวยงานภายในที่สังกัดสวนงาน

1 ครั้งตอป (ปงบประมาณ กันยายนของทุกป)
คาเฉลี่ย (มีคา 1-5)
แนวโนมและเปาหมายรายป
รองคณบดีฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1 ป
รองคณบดีฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กรรมการประจําสวนงาน
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
3.00
3.66
3.00
3.92
(ผูตอบ
แบบสอบถาม
108 คน สอบถาม
9 ครั้ง คาความพึง
พอใจเฉลี่ย รอย
ละ 78.33)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
3.50
3.50
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลับขอนแกน

พ.ศ. 2555
เปาหมาย
ผล
3.25
4.05
(ผูตอบ
แบบสอบถาม
483 คน
ผลรวมความ
พึงพอใจมากมากที่สุด =
391 คน
พ.ศ. 2558
เปาหมาย
ผล
3.50
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รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 82

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลลัพธรายการที่ 8 : ระดับความสําเร็จดานการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ และสอดคลองกับกลยุทธที่เนน
รายงานผลลัพธ :
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเปนเลิศในการวิจัย เปนเงิน 3,549,200.00 บาท
(ระดับคณะฯ 3,523,200.00 บาท ระดับภาควิชา 26,000.00 บาท) คิดเปนรอยละ 30.03
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ เปนเงิน 1,937,250.00 บาท
(ระดับคณะฯ 1,455,000.00 บาท และระดับภาควิชา 482,250.00 บาท) คิดเปนรอยละ 16.39
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ เปนเงิน 170,000.00 บาท
(ระดับคณะฯ 20,000.00 บาท และระดับภาควิชา 150,000.00 บาท) คิดเปนรอยละ 1.44
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางความเปนสากล Absorb ในยุทธศาสตรที่ 1 2 และ 7 เปนเงิน - บาท
(ระดับคณะ - บาท ระดับภาควิชา - บาท) คิดเปนรอยละ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 People Excellence เปนเงิน 2,959,000.00 บาท
(ระดับคณะฯ 2,895,000.00 บาท ระดับภาควิชา 64,000.00 บาท) คิดเปนรอยละ 25.04
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 Management Excellence เปนเงิน 915,000.00 บาท
(ระดับคณะฯ 680,000.00 บาท ระดับภาควิชา 235,000.00 บาท) คิดเปนรอยละ 11.59
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 ICT Excellence เปนเงิน 1,369,800.00 บาท
(ระดับคณะฯ 1,349,800.00 บาท ระดับภาควิชา 20,000.00 บาท) คิดเปนรอยละ 7.74
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 MUSR (Mahidol University Social Responsibility) เปนเงิน 918,500.00 บาท
(ระดับคณะฯ 918,500.00 ระดับภาควิชา - บาท) คิดเปนรอยละ 7.77
รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 11,818,750.00 บาท
(ระดับคณะ 10,841,500.00 บาท และระดับภาควิชา 977,250.00 บาท
(รายไดคณะฯ 11,818,750.00 บาท)
- ใชหลักฐานขอตกลงการปฏิบัติงานระหวางสวนงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสวนงานกับภาควิชา
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รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555
องคประกอบ
1.
2.

4.

ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่
ตัวชี้วดั อยูภายใต
วัตถุประสงคของการมีตัวชี้วดั
ตัวนี้
ความหมายของตัวชี้วดั

5.

สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั

3

ความหมาย
8.

ระดับความสําเร็จดานการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ และสอดคลองกับกลยุทธที่เนน

วัดประสิทธิผลในการบริหารเงินงบประมาณของสวนงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธ
การจัดสรรงบประมาณประจําปกอใหเกิดผลสําเร็จตอกลยุทธที่สําคัญตามพันธกิจอยางไร
จํานวนเงินงบประมาณที่ใชจา ยไดตามที่กําหนดในแผนกลยุทธของทุกพันธกิจ x 100
จํานวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่สวนงานไดอนุมัติแกแผนกลยุทธในทุกพันธกิจ

= 5,536,988.90 * 100 = 46.85
11,818,750.00
6.
7.

ขอมูลที่ตองการ

1.

จํานวนเงินที่อนุมัติแกพันธกิจตางๆ ตามแผนกลยุทธของสวนงาน

2

จํานวนเงินงบประมาณที่มีการใชจายไดตามแผน
งานนโยบายและแผน

9.

หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูล
ตัวชี้วดั
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บ
ขอมูลสนับสนุน
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล

10

หนวยวัดของตัวชี้วดั

รอยละ

8.

11. วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด

ภาควิชา/หนวยงานภายในที่สังกัดสวนงาน งานคลัง
4 ครั้งตอป (ทุกไตรมาส)
แนวโนมและเปาหมายรายป

12. ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูล
รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วดั
13 รอบระยะเวลาการนําเสนอ/
ปละ 2 ครั้ง
ทบทวนผล
14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
กรรมการประจําสวนงาน
เปาหมาย
15. ผูรับผิดชอบในการกําหนด
กรรมการประจําสวนงาน
เปาหมาย
16. ขอมูลในรอบ 3 ปงบประมาณที่
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
ผานมา
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
50.00
=51,075,387.04*100
55.00
62.41
54,208,236.00
= 94.22
17. เปาหมายในอีก 3 ปตอไป
ปงบประมาณ 2556
ปงบประมาณ 2557
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
65.00
70.00
18. Benchmark

ปงบประมาณ 2555
เปาหมาย
ผล
60.00
46.85

ปงบประมาณ 2558
เปาหมาย
ผล
75.00
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รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลลัพธรายการที่ 9 : ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน
รายงานผลลัพธ :
คณะฯ ไดรับงบประมาณ ปงบประมาณ 2555 ทั้งสิ้น 350,647,500.00 บาท
จําแนกเปน
• เงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 163,691,400.00 บาท คิดเปนรอยละ 46.68
จํานวน 186,956,100.00 บาท คิดเปนรอยละ 53.32
• เงินรายไดคณะฯ
• ผลการใชจายงบประมาณจริงจากที่ไดรับปงบประมาณ 2555 รวมทั้งสิ้น 288,892,756.75 บาท
คิดเปนรอยละ 82.39 จากงบประมาณที่ไดรับ (คณะฯ ตั้งเปารอยละ 95.00)
• งบประมาณคงเหลือจากการใชจายจริง 61,754,742.25 บาท คิดเปนรอยละ 17.61
องคประกอบ
1.
2.
3

ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ตวั ชี้วดั อยู
ภายใต
วัตถุประสงคของการมีตัวชี้วดั ตัวนี้

4.

ความหมายของตัวชี้วดั

5.

สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั

ความหมาย
9.

ระดับความสําเร็จของการกํากับ ติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน

วัดประสิทธิผลในการบริหารเงินงบประมาณของสวนงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ
การจัดสรรงบประมาณประจําปกอใหเกิดผลสําเร็จตอกลยุทธที่สําคัญตามพันธกิจ
อยางไร
จํานวนเงินงบประมาณที่ใชจา ยได
จํานวนเงินงบประมาณทัง้ หมด

=
1.
2

288,892,756.75 * 100
350,647,500.00

x 100

= 82.39

6.

ขอมูลที่ตองการ

จํานวนเงินที่อนุมัติแกพันธกิจตางๆ ตามแผนกลยุทธของสวนงาน
จํานวนเงินงบประมาณที่มีการใชจายไดตามแผน

7.

หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วดั

งานนโยบายและแผน

8.

ภาควิชา/หนวยงานภายในที่สังกัดสวนงาน งานคลัง

9.

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล
สนับสนุน
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล

10

หนวยวัดของตัวชี้วดั

รอยละ

4 ครั้งตอป (ทุกไตรมาส)

11. วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด

แนวโนมและเปาหมายรายป

12. ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วดั

รองคณบดีฝายนโยบายและแผน

13

ปละ 2 ครั้ง

รอบระยะเวลาการนําเสนอ/ทบทวนผล

14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย

คณะกรรมการประจําสวนงาน

15. ผูรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย

คณะกรรมการประจําสวนงาน
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รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555
องคประกอบ
16. ขอมูลในรอบ 3 ปที่ผานมา

ความหมาย
ป 2553
เปาหมาย
ผล
95.00

17. เปาหมายในอีก 3 ปตอไป

18. Benchmark

90.86

ป 2556
เปาหมาย
ผล
95.00

ป 2554
เปาหมาย
ผล
95.00

90.57

ป 2557
เปาหมาย
ผล
95.00

ป 2555
เปาหมาย
ผล
95.00

82.39

ป 2558
เปาหมาย
ผล
95.00

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 87

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

รอยละอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายงบลงทุนและรายจายรวม ประจําปงบประมาณ 2555
ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2555 วงเงินทั้งสิ้น 350,647,500.00 บาท จําแนกเปน เงินงบประมาณแผนดิน = 163,691,400.00 บาท และเงินรายได
คณะฯ = 186,956,100.00 บาท และมีการใชจายเงินจริงในเดือนตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 จํานวน 288,892,756.75 บาท คิดเปนรอยละ 82.39
ตารางที่ 1.1 วงเงินคงเหลือจายในปงบประมาณ 2555 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
วงเงินงบประมาณ
ไดรับจัดสรร
ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม งบประมาณที่ไดรับ
ที่ไดรับจัดสรร
เพิ่มเติมครั้งที่1
ครั้งที่ 2
ป 2555 ทั้งสิ้น (1)
แหลงงบประมาณ
ปงบประมาณ
2555
เงินงบประมาณ
86,612,000.00
75,639,400.00
1,440,000.00
163,691,400.00
แผนดิน
เงินงบประมาณรายได
177,956,400.00
186,956,100.00
8,999,700.00
คณะฯ
รวมทั้งสิ้น 264,568,400.00
75,639,400.00
10,439,700.00 350,647,500.00

ผลการใชจายเงิน เดือน ตค.54 - 30
ก.ย.55

จํานวนเงิน (2)

รอยละ

วงเงินคงเหลือ (3) = (1) –
(2)
จํานวนเงิน
รอยละ

160,697,445.16

45.83

2,993,954.84

0.85

128,195,311.59

36.56

58,760,788.41

16.76

288,892,756.75

82.39

61,754,743.25

17.61
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ผลการใชจายงบประมาณแผนดินและเงินรายไดคณะ จําแนกตามงบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประเภทรายจาย

รวมทุกผลงาน
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 คาจางประจํา
1.3 คาจางชั่วคราว
1.4 บําเหน็จ
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร
- เงินเดือน
- คาจางชั่วคราว
2.2 เงินอุดหนุนคาใชจายดําเนินงาน
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ
3.2 เงินอุดหนุนเปนคาที่ดิน/สิ่งกอสราง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุน
5. งบรายจายอื่น

รายรับทั้งหมด
(งบฯแผนดินและงบฯรายไดสวนงาน

คาใชจายจริงทั้งสิ้น

วงเงินคงเหลือ

รอยละคาใชจายตองบประมาณ
ทั้งหมด

(1)
350,647,500.00

288,892,756.75

61,754,743.25

82.39

51,564,400.00
41,127,800.00
9,090,800.00
765,500.00
580,300.00

50,523,687.18
41,885,002.28
7,545,599.10
1,093,085.80
-

1,040,712.82
757,202.28
7,997,714.20
765,500.00
580,300.00

97.98
101.84
83.00
142.79
-

95,571,100.00
94,760,600.00
810,500.00
42,820,900.00
9,656,600.00
10,844,600.00
8,099,700.00
14,220,000.00
46,841,600.00
18,308,400.00
28,533,200.00
113,749,500.00
113,749,500.00
100,000.00

100,766,821.47
100,097,957.59
668,863.88
46,521,531.38
5,025,037.76
19,985,743.69
6,081,081.53
15,429,668.40
12,348,303.36
11,614,728.21
733,575.15
78,732,413.36
78,732,413.36

5,195,721.47
5,337,357.59
141,636.12
3,700,631.38
4,631,562.24
9,141,143.69
2,018,618.47
1,209,668.40
34,493,296.64
6,693,671.79
27,799,624.85
35,017,086.64
35,017,086.64
100,000.00

105.44
105.63
82.52
108.64
52.04
184.29
75.08
108.51
26.36
63.44
2.57
69.22
69.22
-

-

-

-
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ผลลัพธรายการอื่นๆ :
1. ผลลัพธตามแผนกลยุทธของสวนงาน
1) รอยละความสําเร็จการดําเนินงานโครงการตามรายงานผลลัพธ แผนปฏิบัติการ 1 ป
(Performance Agreement)
รายงานผลลัพธ :
คณะสาธารณสุขศาสตรดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 1 ป (Performance Agreement) ปงบประมาณ 2555
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) จํานวน 54 โครงการ จําแนกเปน
• โครงการตอเนื่อง 29 โครงการ และ โครงการใหม 25 โครงการ วงเงินทั้งหมด 11,818,750.00 บาท
• ใชจายจริง 5,536,988.90 บาท คิดเปนรอยละ 46.85
• ความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการ จํานวน 53 โครงการ เฉลี่ยรอยละ 77.54
2. ผลลัพธจากกระบวนการขอ 2.1-2.7 - ใชหลักฐานการประเมิน สกอ.
2.1 องคประกอบ1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ มาตรฐานคุณภาพที่ 1.2.1 มีกระบวนการศึกษา วิเคราะห ปจจัยตางๆ เพื่อ
กําหนดทิศทางเปาหมายในการทําแผนกลยุทธทุกพันธกิจที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัยของชาติ
โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
รายงานผลลัพธ :อยูที่ระดับคะแนน 4
2.2 องคประกอบ1.3 ทรัพยากรบุคคล มาตรฐานคุณภาพ ที่ 1.3.2 มีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและความกาวหนาของ
บุคลากรทุกสายงานอยางตอเนื่อง ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)
รายงานผลลัพธ : อยูที่ระดับคะแนน 4
2.3 องคประกอบที่ 1.4 การจัดการความรู มาตรฐานคุณภาพที่ 1.4.1 มีระบบและกลไกการจัดการความรู
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2)
รายงานผลลัพธ: อยูที่ระดับคะแนน 3
2.4 องคประกอบที่ 1.5 ระบบคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพที่ 1.5.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาภายในองคกร ซึ่งสามารถ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกและสูวัฒนธรรมคุณภาพ ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)
รายงานผลลัพธ: อยูที่ระดับคะแนน 3
2.5 องคประกอบที่ 1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐานคุณภาพที่ 1.6.2 มีฐานขอมูลและสารสนเทศ
ที่ถูกตอง ทันสมัย พรอมใชงาน ตอบสนองตอทุกพันธกิจขององคกร และผูใชสามารถเขาถึงขอมูลตามความเหมาะสม
และรวดเร็ว ตัวบงชี้ ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)
รายงานผลลัพธ : อยูที่ระดับคะแนน 4
2.6 องคประกอบที่ 1.8 มีระบบและกลไกการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส และ
ตรวจสอบได ตัวบงชี้ ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
รายงานผลลัพธ : อยูที่ระดับคะแนน 4
2.7 องคประกอบที่ 1.9 การบริหารความเสีย่ งและการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานคุณภาพที่ 1.9.1 มีระบบและกลไกการ
บริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจ ตัวบงชี้ ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)]
รายงานผลลัพธ : อยูที่ระดับคะแนน 4
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 1 : มาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร
สรุปผลการดําเนินการ
ผูนําระดับสูงใหความสําคัญกับการนําองคกร โดยกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย กรอบแนวทางและ
เปาหมายการดําเนินงาน ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ การจัดทําแผนยุทธศาสตร ผูนําระดับสูงนําประสบการณในบทบาทของประธาน
เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ประธานเครือขาย SEAPHEIN และสมาชิก
เครือขาย APACPH มาประยุกตใช ซึ่งประชาคมมีสวนรวมกําหนดแนวทางความสําเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
มีการกําหนดเปาหมายตามตัวชี้วัด/ขอตกลง การกํากับสนับสนุนการดําเนินโครงการ / กิจกรรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะฯ และสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเปน 1 ใน 100
อันดับมหาวิทยาลัยโลก ผูนําระดับสูงดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพครอบคลุมในทุกองคประกอบ โดยมี
ผลสําเร็จของการดําเนินการในภาพรวมสวนใหญเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล
จุดแข็ง
แนวทางพัฒนา
การจัดใหเปนระบบ เชื่อมโยงกัน
1. คณะฯ มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และเปนที่ยอมรับในวงการ
สาธารณสุข
นํามาเผยแพรใหบุคลากรมองเห็น
2. ผูนําระดับสูงกําหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตรเชิงรุกที่เนน
ภาพการบริหารของคณะฯทั้งหมด
ผลสัมฤทธิ์ในแตละตัวชี้วัด กําหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการ และสื่อสารใหทุกคนรับทราบ
และสนับสนุนความรวมมือบุคลากรทุกภาควิชา/หนวยงาน
รวมกัน
3. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการทํางานที่มุง
ความสําเร็จ
4. โครงสรางการบริหารแบบกระจายอํานาจทําใหบุคลากรที่เขมแข็ง
และปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อใหการบริหารงานมีความโปรงใส
ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ
5. มีระบบ และกลไกการติดตาม กํากับนโยบายของคณะฯ ไปสูการ
ปฏิบัติ สูภาควิชา/หนวยงาน รวมทั้งจัดระบบ และกลไกการติดตาม
กํากับ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารงบประมาณ และการควบคุมภายใน และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนทั้งหมดทุกเดือน และทุกไตรมาส
ตามลักษณะของแผน
6. จัดสวัสดิการใหแกบุคลากรทุกระดับ เชน การตรวจสุขภาพประจําป
มีการสรางสุขภาพสนับสนุนใหบุคลากรมีการออกกําลังกาย และรูจัก
การปองกันเกี่ยวกับการบริโภคอาหารใหถูกสุขลักษณะ
7. สนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
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จุดแข็ง
8. จัดระบบการเยี่ยมสํารวจภายในภาควิชา ตั้งแตเริ่มมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
9. มีหนวยงานรับผิดชอบ/เจาหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
งบประมาณ รวมทั้งการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตาม
ผลผลิต รวมทั้งจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
จุดออน
1. บุคลากรและผูบริหารหนวยงานยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับหลัก
ธรรมาภิบาล
2. การใชจายงบประมาณตามโครงการนอยกวาเปาหมายที่กําหนด
3. ผูรับผิดชอบโครงการสงเงินยืมลาชาถึงแมวาจะมีคูมือการบริหาร

โครงการ และคูมือของงานการเงินแลว

4. บุคลากรยังไดรับสารสนเทศของคณะฯ ไมทั่วถึง

แนวทางพัฒนา

แนวทางแกไข
จัดทําคูมือการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลที่เขาใจงาย
พรอมทั้งจัดกิจกรรม
เรงกระบวนการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเงินรายไดใหเร็วขึ้น
จัดการชี้แจงขั้นตอนการ
ดําเนินการแกผูรับผิดชอบ
โครงการภายหลังอนุมัติคาใชจาย
จัดระบบการสื่อสารของคณะฯ ใหม
โดยจัดตามกลุมของบุคลากรแตละ
ระดับ

สรุปผลลัพธ
ผลลัพธที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
องคกร การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ คาเฉลี่ย = 2.33

ซึ่งครอบคลุมทั้งภาวะผูนําการนํา

ผลลัพธตามแผนกลยุทธของสวนงาน รอยละความสําเร็จการดําเนินงานโครงการตาม แผนปฏิบัติการ 1 ป
Performance Agreement) ระดับคะแนน = 1 เนื่องจากเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญของประเทศ
ไทย ทําใหการดําเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได เพื่อดําเนินการโครงการลาชาไปจนถึงเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ.2555 โครงการตางๆ จึงเริ่มดําเนินการไดประมาณเดือนเมษายน ทําใหความสามารถการใช
งบประมาณลดลงและโครงการกาวหนารอยละ 77.54 นอยกวาเปาหมายของคณะที่กําหนด ความกาวหนาของ
โครงการ รอยละ 80.00 ทั้งนี้โครงการตางๆขอขยายเวลาดําเนินการไปสิ้นสุดเดือนธันวาคม พ.ศ.2555

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 92

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

มาตรฐานคุณภาพที่ 2

มาตรฐานคุณภาพด้ านการศึกษา

หลักการ

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา ซึ่งเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย
โดยมุ ง เน น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ มี ค วาม โดดเด น กว า
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในสาขา/คณะเดียวกัน และสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่บูรณาการ
กับการวิจัยและการบริการวิชาการ
องคประกอบ 2.1 ระบบและกลไก
ผลการประเมินกระบวนการ
หลักการ มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5 6 7
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพครอบคลุ ม ทั้ ง ระดั บ
องคประกอบ 2.1
√
มหาวิทยาลัยและระดับองคกร โดยมีขอบเขต
การดําเนินงานอยางครบวงจร ทั้งการกําหนด
นโยบายและแผนงาน การประสานงาน การ
ติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา
ทั้ งนี้ ระบบและกลไกแต ล ะระดั บ อาจมี
รูปแบบแตกตางกันได
ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
2.1.1 องค ก รมี ก ารกํ า หนดโครงสร า ง ผู รั บ ผิ ด ชอบ
ทิ ศ ทาง นโยบาย เป า หมาย แผนงาน ด า นการบริ ห าร
จั ด การการศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ข อง
มหาวิทยาลัยและของชาติ
[ระบบและกลไกการจัดการเรียน การสอน (สกอ. 2.6)]

ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7
องคประกอบ 2.1.1
√

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1
โครงสราง ผูรับผิดชอบ และระบบการบริหารการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
คณะฯ เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 5 สาขาวิชาเอก
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) งดรับนักศึกษาตั้งแตป
2554
และเปนพี่เลี้ยงการจัดการศึกษา หลักสูตรส.บ. 4 ป วิทยาเขตอํานาจเจริญ
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (1)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (1)
ตารางสรุปหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร ที่
เปดสอนในปการศึกษา 2554 (อางอิง ตนฉบับ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรีแฟมหลักสูตรที่ 1 ,
ระดับปริญญาโท แฟมหลักสูตรที่ 2-4 , ระดับ
ปริญญาเอก แฟมหลักสูตรที่ 5 )

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2. - 1

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทําหนาที่บริหารหลักสูตร
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (2)
• ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) ไมมี
• กําลังดําเนินการ
- ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF: HEd) จํานวน 21 หลักสูตร คือ หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 2 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท (มีการยุบรวม
คงเหลือพัฒนา) 17 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก 2
หลักสูตร
- เปดหลักสูตรใหม จํานวน 2 หลักสูตร คือ ระดับปริญญาโท 1
หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
• ไมมีการกําลังดําเนินการ ปรับปรุง จํานวน 1 หลักสูตร เนื่องจากงดรับ
นักศึกษาและจะปดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาทั้งหมด คือ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (3)
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (4)
ระดับปริญญาโท
คณะฯ เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 20 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) ภาคปกติ
2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) ตามขอตกลง
3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย (ภาคปกติ)
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย (ภาคพิเศษ)
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาโรคติด
เชื้อและวิทยาการระบาด
11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาสุขศึกษา

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (2)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (3)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม
มาตรฐาน TQF ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (4)
ตารางสรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุง
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2554-2555

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2. - 2

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

และพฤติกรรมศาสตร (ภาคปกติ)
12) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ) สาขาสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร (ภาคพิเศษ)
13) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ) สาขาการ
บริหารโรงพยาบาล
14) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ) สาขาโภช
นวิทยา
15) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ) สาขาบริหาร
กฏหมายการแพทยและสาธารณสุข
16) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ) สาขาบริหาร
สาธารณสุข (ภาคปกติ)
17) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ) สาขาบริหาร
สาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
18) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ) สาขาอนามัย
ครอบครัว
19) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาการ
พยาบาลสาธารณสุข (ภาคปกติ)
20) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาการ
พยาบาลสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (1)

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (1)
ตารางสรุปหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร ที่
เปดสอนในปการศึกษา 2554 (อางอิง ตนฉบับ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรีแฟมหลักสูตรที่ 1 ,
ระดับปริญญาโท แฟมหลักสูตรที่ 2-4 , ระดับ
ปริญญาเอก แฟมหลักสูตรที่ 5 )

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แตละหลักสูตร ทําหนาที่บริหารหลักสูตร
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (2)
• ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) แลวเสร็จ ไมมี
• กําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) 17 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) ภาคปกติ
2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) ตามขอตกลง
3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ภาคปกติ)

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (2)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2. - 3

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ภาคพิเศษ)
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ (ภาคปกติ)
12) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)
13) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ภาคปกติ
สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา
สาขาวิชาเอกบริหารกฏหมายการแพทยและสาธารณสุข
สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข
สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว
สาขาวิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
14) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ภาคพิเศษ
สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
สาขาวิชาเอกบริหารกฏหมายการแพทยและสาธารณสุข
สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข
สาขาวิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว
15) หลักสูตรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน (ภาคปกติ) พัฒนาจากหลักสูตรวท.ม. (สศ) การพยาบาลสาธารณสุข
16) หลักสูตรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน (ภาคพิเศษ) พัฒนาจากหลักสูตรวท.ม. (สศ) การพยาบาลสาธารณสุข
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (3)
17) หลักสูตรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอาชีว
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม
อนามัย หลักสูตรเปดใหม ปพ.ศ. 2555
มาตรฐาน TQF ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ยังไมไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) ไมมี
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (4)
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (3)
ตารางสรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุง
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (4)
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2554-2555
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2. - 4
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

ระดับปริญญาเอก
คณะฯ เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต 6 สาขาวิชาเอก
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาจุลชีววิทยา
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (1) ระดับปริญญาเอก

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (1)
ตารางสรุปหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร ที่
เปดสอนในปการศึกษา 2554 (อางอิง ตนฉบับ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรีแฟมหลักสูตรที่ 1 ,
ระดับปริญญาโท แฟมหลักสูตรที่ 2-4 , ระดับ
ปริญญาเอก แฟมหลักสูตรที่ 5 )

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แตละหลักสูตร ทําหนาที่บริหารหลักสูตร
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (2) ระดับปริญญาเอก

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (2)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

• ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) แลวเสร็จ 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา.
• กําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) 3 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต 6 สาขาวิชาเอก
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (3)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม
หลักสูตรเปดใหม พ.ศ. 2555
มาตรฐาน TQF ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก
• ยังไมไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) ไมมี
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (3)
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (4)

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (4)
ตารางสรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุง
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

แผนภาพที่ 2.1 โครงสรางบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา 2554
ทิศทาง นโยบาย เปาหมาย แผนงานโครงการการบริหารจัดการการศึกษาที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและ
ของชาติ
ทิศทาง นโยบายการบริหารจัดการการศึกษา เปาหมาย แผนงาน โครงการ เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (5)
งบประมาณการบริหารจัดการการศึกษาที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ • นโยบาย แผนกลยุทธ/ยุทธศาสตร และ
มหาวิทยาลัยและของชาติ
แผนการดําเนินงานดานการบริหารจัด
คณะดําเนินการกําหนดเปาหมาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ
การศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร
การบริหารจัดการการศึกษา ที่สอดคลองกับนโยบายของประเทศ มหาวิทยาลัย เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (6)
และบัณฑิตวิทยาลัยโดย
• คําสั่งคณะกรรมการบริหารการศึกษา
1. คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
2. คณะกรรมการบริหารการศึกษา โดยรองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารการศึกษา และผูชวยคณบดี
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี โท เอก
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (5) เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (6)
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2. - 6
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

ตารางที่ 2.1 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค เปาหมาย แนวทางการพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2555-2559)
แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 2
เปาประสงค
ยุทธศาสตรที่ 2

ตัวชี้วดั ระดับ
เปาประสงค

2.1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสากล มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม เปนที่
ตองการของสังคม

1. จํานวนนักศึกษาที่มี
ประสบการณทาง
วิชาการ/วิชาชีพใน
ตางประเทศ
(มากกวาหรือ = 4
สัปดาห)
2 . จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า
นานาชาติ เ ต็ ม เวลา

2.2 คุณภาพบัณฑิตได
มาตรฐานตามวิชาชีพ

(ส.ม., วท.ม.สนเทศศาสตรฯ
, ส.ด,ปร.ด.)

2.3 มีระบบการโอนยาย
หนวยกิตกับ
SEAPHEIN

• ระดับปริญญาตรี
(ไมรวมหลักสูตร
นานาชาติ)
• ระดับบัณฑิตศึกษา
3 . จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า
ตางชาติแลกเปลี่ยน
( ไ ม น อ ย ก ว า 4
สัปดาห)
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา

55

56

57

58

59

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝาย
การศึกษา
หนวยงาน:
งานบริหารการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา
งานวิเทศและการประชาสัมพันธ

2.1.1 พัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน TQF
2

60

3

65

3

70

4

75

4

80

2.1.2 สรางความรวมมือในการ
ผลิตบัณฑิตกับหนวยงาน
รัฐและเอกชน
2.1.3 พัฒนาหลักสูตรทีท่ ันสมัย
และมีมาตรฐานสากล

60

2

4. ร อ ยละของจํ า นวน
อาจารยตางชาติเต็ม
เ ว ล า /Visiting
3.0
Professor
(มากกวา 3 เดือน)

65

70

75

80
2.1.4 พัฒนารายวิชา เปน
ภาษาอังกฤษ
2.1.5 สรางความรวมมือกับ
สถาบันตางประเทศ
2.1.6 พัฒนาอาจารยใหมีทกั ษะ
การสอนใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง

3

3

4

4

4.0

5.0

6.0

7.0

2.1.7 การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2. - 7
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แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 2

เปาหมาย
เปาประสงค
ยุทธศาสตรที่ 2

ตัวชี้วดั ระดับ
เปาประสงค

55

5. รอ ยละของบัณฑิต ที่
ไ ด งา น ทํ า / ศึ ก ษ า
แ ล ะ / ห รื อ เ ป น 84.0
เจาของธุรกิจ ภายใน
6 เดือน
6. การประเมิ น บั ณ ฑิ ต
ม หิ ด ล ต า ม คุ ณ
ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค ห ลั ง ก าร 4.45
ทํางาน 1 ป โดยผูใช
บั ณ ฑิ ต ได รั บ ความ
พึงพอใจ
7. จํ า นวนศิ ษ ย เ ก า ที่
ไ ด รั บ ร า ง วั ล
ร ะ ดั บ ช า ติ /
นานาชาติ หรื อเป น
ผู นํ า สู ง สุ ด ข อ ง
องคกร/มีตําแหนงสูง 2.00
ดานสาธารณสุข
ในประเทศและ
ตางประเทศ ภายใน
ระยะเวลา 20 ป
หลังสําเร็จการศึกษา

56

57

58

84.5

85.0

86.0

4.55

4.65

4.75

2.00

2.00

3.00

59

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝาย
การศึกษา
หนวยงาน:
งานบริหารการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา
งานวิเทศและการประชาสัมพันธ

2.1.8 พัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษารวมกับ
86.5
หนวยงาน สถาบัน
(Learning at the work
place)
2.1.9 พัฒนากลไกการเผยแพร
ผลงานวิทยานิพนธ และดุษฏี
นิพนธ ในฐานขอมูลระดับสากล
4.85

3.00

2.1.10 สนับสนุนการจัดตั้ง
เครือขายศิษยเกา
เพื่อทางการศึกษา
ระหวางสถาบัน
ตางประเทศ
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ตารางที่ 2.2 ผลการดําเนินการตามโครงการยุทธศาสตร ที่ 2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนใหรองรับการเปน
สถาบันการศึกษา กลุม ง. ปงบประมาณ 2555
ชื่อโครงการ
1.1 โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหาร
หลักสูตร

ระยะเวลา
1 ตค.54 –
30 กย.55

1.2 โครงการพัฒนา
คณาจารยดานการ
เรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติพ.ศ. 2552

1 ตค.54 –
30 กย.55

1.3 โครงการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากร
ดานการศึกษาในการ
จัดทําหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดม ศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552
คณะ สาธารณสุข
ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

1 ตค.54 –
30 กย.55

1.4 โครงการสงเสริม
สุขภาพและพัฒนา
สิ่งแวดลอมแบบบูรณา
การ

1 ตค.54 –
30 กย.55

งบประมาณ
ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย
145,000.00 1. คาฉลี่ยคะแนนการ
4
บาท
ประเมินคุณภาพ
บัณฑิต
2. คาเฉลี่ยคะแนนการ
3
ประเมินผลสําเร็จของ
แผนการบริหาร
หลักสูตร
540,000.00 1. รอยละของอาจารยที่ รอยละ
บาท
เขารวมกิจกรรม
50
2. รอยละอาจารยที่มี
รอยละ
ทักษะเพิ่มขึ้น
50

160,000.00 1. จํานวนคณาจารยและ
บาท
บุคลากรที่เกี่ยวของ
เขารวมกิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากและมาก
ที่สุด
3. การจัดทําหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 เพิ่มขึ้นหลังเขา
รวมโครงการ
100,000.00 1. รอยละของนักศึกษาที่
บาท
เขารวมแตละ
กิจกรรม
2. รอยละของนักศึกษาที่
ผานการอบรม
ภาษาอังกฤษ
3. รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เขา
รวมในแตละกิจกรรม
4. จํานวนหนวยงานและ
เครือขายที่เขารวม
กิจกรรม

50

ผลการดําเนินการ
 ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ

 ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
ได
เฉพาะการปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารหลักสูตร คณะสาธารณสุข
ศาสตร
 รอยละ 60
 รอยละ 60

 รอยละ 60

 ระดับ 4-5

รอยละ  รอยละ 100 อยูระหวางการ
20
ดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตร

รอยละ  ไมมีการดําเนินการ
80
รอยละ 
80
รอยละ 
80
3

องคกร
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ชื่อโครงการ
1.5 โครงการพัฒนาคลัง
ความรูเพื่อการสนับ
สนุนงานสาธารณสุข
ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร
1.6 โครงการพัฒนาความ
พรอมของนักศึกษาสู
ประชาคมอาเซียน

1.7 โครงการพัฒนา
สถานศึกษา 3D

ระยะเวลา
1 ตค.54 –
30 กย.55

1 ตค.54 –
30 กย.55

1 ตค.54 –
30 กย.55

งบประมาณ
ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย
ผลการดําเนินการ
300,000.00 จํานวนฐานขอมูลคลัง
1 ฐาน  ระบบฐานขอมูลดําเนินการแลว
บาท ความรู
เสร็จ และอยูระหวางการเก็บ
รวบรวมองคความรูใสในระบบ
ฐานขอมูล
100,000.00
บาท

1. รอยละของนักศึกษาที่
เขารวมแตละ
กิจกรรม
2. รอยละของนักศึกษาที่
ผานการอบรมฯ
3. รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เขา
รวมในแตละกิจกรรม
4. จํานวนหนวยงานและ
เครือขายที่เขารวม
กิจกรรม
5. จํานวนนักศึกษาได
งานทํา/ศึกษาตอใน
องคกร/สถา บัน
ตางประเทศ
6. จํานวนนักศึกษาและ
บุคลากรที่ไป
แลกเปลี่ยนระหวาง
ประเทศ
7. รอยละของบัณฑิตที
สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
8. รอยละของบัณฑิตมี
ความผูกพันกับ
คณะฯ
100,000.00 1. รอยละนักศึกษาที่เขา
บาท
รวมแตละกิจกรรม
2. จํานวนนักศึกษาที่
ผานการอบรม
ภาษาอังกฤษ
3. รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เขา
รวมในแตละกิจกรรม
4. จํานวนหนวยงานและ
เครือขายที่เขารวม
กิจกรรม

รอยละ  อยูระหวางดําเนินการตอเนื่อง
90
ปงบประมาณ 2556
รอยละ 
90
รอยละ 
80
5

องคกร

1 คน 

2 คน



รอยละ 
80
รอยละ 
95
รอยละ  อยูระหวางดําเนินการตอเนื่อง
80
ปงบประมาณ 2556
รอยละ
80
รอยละ
80
3
องคกร
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

การสรางเครือขายการศึกษา
เครือขายภายในประเทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมมือระหวาง
สถาบันและเครือขายวิชาการในการดําเนินนโยบายการเปนองคกรสรางเสริม
สุขภาพอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะฯ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร จัด
การศึกษา และเปนพี่เลี้ยงในการจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมโอกาสทางการ เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (7)
ขอตกลงความรวมมือ
ศึกษาในทองถิ่น ดังนี้
1) ระดับปริญญาตรี จัดทําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1) การพัฒนาหลักสูตร และพี่เลี้ยงจัด
4 ป หลักสูตรเปดใหม พ.ศ. 2554 และเปนพี่เลี้ยงในการจัด
การศึกษา หลักสูตร ส.บ. 4 ป วิทยา
การศึกษา ณ วิทยาเขตอํานาจเจริญ เปนระยะเวลา 5 ป
เขตอํานาจเจริญ
การศึกษา (2554-2558) เพื่อเปนการสงเสริมใหโอกาส
2) การจัดการศึกษา หลักสูตรส.ม.
ทางการศึกษา การพัฒนาการศึกษา การจัดการความรูใหแก
(หลักสูตรไทย) กับสํานักงาน
ประชาชนในพื้นที่ ปจจุบันมีนักศึกษา จํานวน 2 รุน จํานวน
หลักประกันคุณภาพแหงชาติ และ
56 คน
มูลนิธิแพทยชนบท
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (2) แฟมหลักสูตรที่ 1
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (7)
2) จัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย)
ตามขอตกลงความรวมมือ กับสํานักงานหลักประกันคุณภาพ
แหงชาติ และมูลนิธิแพทยชนบท เพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนา
ผูบริหารเครือขายบริการปฐมภูมิ ตั้งแตปการศึกษา 2552 2554 มีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลว จํานวน 1 รุน 18
คน และกําลังศึกษาอยู จํานวน 2 รุน จํานวน 41 คน
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (7)
นอกจากนี้คณะฯ ยังมีความรวมมือกับเครือขายสถาบันการศึกษา
และสมาคมวิชาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน ในระดับภาควิชา เชน สมาคม
สิ่งแวดลอมฯ สมาคมพยาบาลสาธารณสุข
เอกสารสารหมายเลข PH. 2.1.1 (8)
เครือขายตางประเทศ
คณะสาธารณสุขศาสตรเปนสมาชิกและสถานที่ตั้งของสํานักงาน
เครือขาย South East Asia Public Health Education Institutes
Network (SEAPHEIN) เปนสมาชิกเครือขาย Asia-Pacific Academic
Consortium for Public Health (APACPH) และเปนสถานที่ตั้งเครือขาย
ประสานงานศูนยวิชาการรวมองคการอนามัยโลก
และศูนยชํานาญการ

เอกสารสารหมายเลข PH. 2.1.1 (8)
ตารางสรุปความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศระดับภาควิชา

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (9)
ตารางสรุปความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ใน
ประเทศ ระดับภาควิชา
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

ระดับชาติในประเทศไทย
เพื่อเปนแหลงทุนสนับสนุน/รวมจัดหลักสูตร
ฝกอบรม/ศึกษาดูงานใหแกประเทศสมาชิกตางๆ และมีการประสานงาน
แลกเปลีย่ นขอมูล องคความรู ขาวสารตางๆในระดับภูมภิ าคเดียวกัน
นอกจากนี้คณะฯ ยังมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในภาครัฐและ
เอกชน แตละสาขาวิชาในระดับภาควิชา เชน Tulane University; School
of Public Health and Tropical Medicine เปนตน
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (9)
รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.3 การสรางเครือขายภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะฯ
ระดับ
เครือขายตางภายในประเทศ
ความรวมมือ
1. คณะฯ
 สมาชิกเครือขาย Asia-Pacific Academic
 พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
Consortium for Public Health
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
 สํานักงานเครือขาย South East Asia
 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาสาธารณสุข
Public Health Education Institutes
Network
 Hokkaido University, Japan
 ดานการเรียนการสอน และงานวิจยั สง
 มหาวิทยาลัยวากายามา
นักศึกษาระดับ ปริญญาโทไปทําวิจัย และ
 มหาวิทยาลัยโอตาวาระ ประเทศญี่ปุน
เรียนตอระดับปริญญาเอก
 การศึกษาดูงาน E-learning
 La Latrobe
 UNC
 U Mass
 UCSF
 Vic Health, Latrobe University Australia
 Norwegian University of Life Sciences,  ดานการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาการ
Dept of Medical Science and Technology งานวิจัย (รับ Ph.D. student’s project)
Norway
 Saraya Ltd., Japan
 แหลงเงินทุนการวิจัย / สถาบันเพือ่
 Vic Health, Latrobe University Australia
แลกเปลีย่ นความรูดานการวิจัย
2. ระดับภาควิชา
ภาควิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรม

 Department of Public Health Behavior  นักศึกษาแลกเปลี่ยน
and Health Education, Gillings School of
Global Public Health, University of North
Carolina at Chapel Hill.
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

ภาควิชาชีวสถิติ

 International University of Health and 
Welfare, Ohtawara City Japan
 University of Michigan School of Nursing
 Graduate School of Health and Nursing
Science, Wakayama Medical University
 School of Nursing, The University of
Wisconsin Madison
 School of Nursing, University of
Pensylvania
 School of Nursing, University of Michigan
 Kent State University
 School of Nursing, The University of
North Carolina and Chapel Hill
 School of Religion, Loma Linda University
 Research Center for Zoonosis Control, 
Hokkaido B5, Japan
 National Calicivirus Laboratory

Gastroenteritis and Respiratory Viruses
Laboratory Branch DVD/NCIRD Centers fo
Disease Control and Prevention
(CDC)Atlanta, GA, USA
 University of Reading, U.K.


ภาควิชาโภชนวิทยา

 Kagawa Nutrition University, Japan

ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข

ภาควิชาจุลชีววิทยา

ภาควิศวกรรมสุขาภิบาล  University of Auckland, New Zealand
ภาควิชาอนามัยชุมชน  University of Wisconsin Madison, USA

จดหมายตอบรับใหไปศึกษาวิจัย

ดานการเรียนการสอนและงานวิจยั นักศึกษา
ปริญญาโทไปฝกอบรม
ดานการเรียนการสอนและงานวิจยั เจรจา
ความรวมมือ เพื่อสงนักศึกษาปริญญาเอกไป
ทําวิจัยในตางประเทศในโครงการปริญญาเอก
กาญจนภิเษก (คปก.) รุนที่14
ดานการเรียนการสอน

 ดานการเรียนการสอน งานวิจัย การศึกษา
ดูงาน และงานดุษฏีนิพนธ
 ดานการเรียนการสอน งานวิจัย การศึกษา
ดูงาน
 ดานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ

ผลการดําเนินงานสรางเครือขายการศึกษาคณะฯ
นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับคุณวุฒิ มีสถานที่ฝกปฏิบตั ิงาน
ศึกษาดูงาน ทําวิจัย ฝกอบรม และแลกเปลีย่ นวิชาการ ในการหา
ประสบการณตรงจากสถานที่จริง เพิ่มทักษะในภาพรวม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ คณาจารย ไดพัฒนา เพิ่มพูนทักษะวิชาการ เพื่อนํามา
พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (10)
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (11)

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (10)
ตารางสรุปการออกฝกปฏิบัติงานภาคสนาม
และตารางสรุปการศึกษาดูงานประจําภาคป
การศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (11)
สัญญาความรวมมือของหนวยงาน
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1
ในปงบประมาณ 2555 คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนางานดานการศึกษา
จํานวนทั้งสิ้น
28,205,400.00บาท โดยมีรายละเอียด ตามตารางขางลาง
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (12)

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (12)
สรุปรายรับและรายจายคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2555
(1 ตุลาคม 2554 - 19 กันยายน 2555)

ตารางที่ 2.4 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรดานการศึกษา
งบประมาณ
งบประมาณการศึกษา
(คาตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ,สาธารณูปโภค)
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายไดคณะ
งบประมาณทั้งหมด
(งบแผนดิน+รายไดคณะฯ)
สัดสวน (รอยละ)

ป 2553 (บาท)

ป 2554 (บาท)

ป 2555 (บาท)

27,883,100.00

34,060,070.00

28,205,400.00

13,690,800.00

12,807,000.00

14,192,300.00

21,253,070.00

5,169,800.00
23,035,600.00

535,007,900.00

483,389,600.00

350,647,500.00

5.21

7.05

8.04
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ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
2.1.2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7
องคประกอบ 2.1.2
√

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.2

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.2

คณะฯ จัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เอกสารหมายเลข PH. 2.1.2 (1)
องคกร โดยคณบดีแตงตั้งแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และ คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งรองคณบดีบริหารการศึกษา การศึกษา
รองคณบดีบณ
ั ฑิตศึกษา ผูชวยคณบดี
และงานแผนพัฒนาและระบบ
คุณภาพรับผิดชอบและควบคุมคุณภาพ โดยประสานงานกับหนวยบริหาร
การศึกษา มีการประชุมใหความรูการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร
โดยคณะไดจดั ทํา PHQA webpage ซึ่งเปนการใหความรูแกบุคลากร
นักศึกษาดานประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.2 (1)
ทั้งนี้คณะฯ ประเมินคุณภาพภายในจากผูตรวจเยีย่ มสํารวจภายใน เอกสารหมายเลข PH. 2.1.2 (2)
ของคณะฯ และผูต รวจเยี่ยมประเมินภายนอกจากมหาวิทยาลัย ผลการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภายใน
ประเมินคุณภาพภายใน ในปที่ผานมานําขอมูลการประเมินผลไปปรับปรุง
พัฒนาระบบประกันคุณภาพดานการศึกษา คณะฯ นําผลการตรวจเยีย่ ม
ประเมินคุณภาพดานการศึกษา จากคณะผูเยี่ยมสํารวจทั้งจากภายในและ
ภายนอกมาดําเนินการเพื่อพัฒนา
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.2 (2)
ตารางที่ 2.5 การดําเนินงานตามขอเสนอแนะในการเยี่ยมสํารวจ ดานการศึกษา ปการศึกษา 2554
ขอเสนอแนะในการตรวจเยี่ยม
ประจําป 2554

การดําเนินการของหนวยงานตาม
ขอเสนอแนะ

1. ควรมี ก ารเตรี ย มความพร อ มอาจารย  มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และภาษา
นั ก ศึ ก ษา และหลั ก สู ต รเพื่ อ ก า วเข า สู
ประชาคมอาเซียนในป 2558
2. ควรสรา งจุด เน น ในหลั ก สูต ร เพื่อ สร า ง 
ความดึงดูดใหกับกลุมที่ตองการศึกษาตอ
ในสาขาที่ตองการใดอยางชัดเจน รวมถึง
การผลักกันใหเกิดจุดเดนในหลักสูตรและ
บัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนิน
การตาม
ขอเสนอแนะ
 มีผูเขารับการอบรม รอยละ 80

พมา แกคณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษาที่สนใจ
เนื่องจากอยูในชวงการปรับปรุงหลักสูตร  สามารถดําเนินการปรับปรุง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ซึ่งใน
หลักสูตรตามกรอบ
กระบวนการมีการกําหนดใหดําเนินการ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
จัดวิพากษหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวน
รอยละ100 ใน ป
เสียทุกกลุม ซึ่งไดนําขอมูลตางๆจาก
การศึกษา 2555
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตร
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.2
ขอเสนอแนะในการตรวจเยี่ยม
ประจําป 2554

การดําเนินการของหนวยงานตาม
ขอเสนอแนะ

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.2
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน
การตามขอเสนอแนะ

3. วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในระดั บ  จัดประชุมปรึกษาหารือ
บัณฑิตศึกษาระหวางบัณฑิตวิทยาลัยกับ
ภาควิชา/คณะฯ

4. กระบวนการจั ด ทํ า วิ จั ย ทางการศึ ก ษา 
ควรดํ า เนิ น การให ค รบในทุ ก หลั ก สู ต ร
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

5. วิ ธี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลควร 
ดําเนินการใหครบทุกโครงการ (กิจกรรม
นักศึกษา)

เกี่ยวกับการ  มีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา
บริหารหลักสูตรรวมกับผูบริหาร หัวหนา
และคณะกรรมการหลักสูตรวท.ม.
งาน บัณฑิตวิทยาลัย และประธาน
ที่มีการประชุมการบริหารจัดการ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและ
หลักสูตรทุกเดือน
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในปงบประมาณ 2556 คณะฯกําหนด  มีการกําหนดนโยบาย และการตก
เปนขอตกลงในการปฏิบัติงานวิจัย
ลงการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมี
การศึกษากับทุกภาควิชา
และให
แหลงทุนสนับสนุนการดําเนินงาน
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ
มีการกําหนดขั้นตอนการติดตามและ
 มีการดําเนินการประเมินผลการ
ประเมินผลการดําเนินโครงการใน
จัดโครงการทุกโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการ
แผนงานที่ตั้งไว

6. สงเสริมใหมีสัญญาณ WiFi อยางทั่วถึงใน  ไดมีการดําเนินการติดตั้งสัญญาณ WiFi  นักศึกษามีพื้นที่ทํางานที่มี
การเขาถึง ขอ มูลการเรีย นการสอนและ
การวิ จั ย ได อ ย า งรวดเร็ ว (ป ญ หาเกิ ด ที่
อาคาร1 ที่พึ่งสรางเสร็จ)

เพิ่มในพื้นที่สําหรับนักศึกษา

7. การเพิ่มพื้นที่ รวมถึงครุภัณฑ (เชน โตะ  มีการดําเนินการจัดหา โดยฝายบริหาร
เกาอี้) สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญา
ตรีจัดกิจกรรมกลุมยอย และการคนควา
ดวยตัวเอง
8. การจั ด วั ส ดุ อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอน 
การปฏิ บั ติ ก ารให เ พี ย งพอกั บ ความ
ตองการในงานการเรียนการสอน

9. การประชาสัมพันธ Hotline ของงาน 
บริหารการศึกษาใหกับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี รวมถึงควรมีกระบวนการใน
การรายงานผลใหผูบริหารที่รับผิดชอบ
รั บ ทราบป ญ หาต า งๆที่ เ กิ ด จากการ
สอบถามของนักศึกษา

10. การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจติดตาม 
และประเมินผลการพัฒนาคุณ ภาพของ
บัณฑิต

สัญญาณ WiFi มากขึ้น

 นักศึกษามีโตะ เกาอี้สําหรับทํา
กิจกรรมในอาคาร1 ชั้น 1 และ
บริเวณลานหนาอาคาร 4

มีการดําเนินการจัดหา โดยฝายบริหาร และ  อาจารย และนักศึกษามีอุปกรณ
มีเจาหนาที่ฝายโสตทัศนูปกรณประจําตึก
ในการเรียนการสอน เชน
คอยดูแล และจัดเตรียมอุปกรณใหพรอมใช
คอมพิวเตอร ไมค ปากกาไวท
งานภายในหองเรียนทุกหอง
บอรด ใชอยางเพียงพอ
มีการจัดทํารายงานปญหา ของนักศึกษา  ระบบการดูแลนักศึกษา มี
ตอรองคณบดี
และผูชวยคณบดีที่
ประสิทธิภาพมากขึ้น นักศึกษา
เกี่ยวของ
เนื่องจากมีการปฏิบัติงาน
ไดใกลชิด และปรึกษากับ
รวมกันในการดูแลใหคําปรึกษานักศึกษา
คณาจารยที่ปรึกษาไดหลาย
ในการนีม้ ีการเปดสังคมออนไลน FB
ชองทาง มากขึ้น
เพื่อใหนักศึกษารับขอมูลเพิ่มอีก1
ชองทาง
แตละหลักสูตร มีผูรับผิดชอบติดตาม  การติดตามและประเมินผลการ
บัณฑิต
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตมี
ประสิทธิภาพขึ้น
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.2

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.2

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลใหความรูการประกัน เอกสารหมายเลข PH. 2.1.2 (3)
กํ า หนดการการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา
คุณภาพแกนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
ประจําปการศึกษา 2554
โดยรองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาเปนวิทยากร
บรรยายเพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ แนวคิดหลักการของการประกัน
คุณภาพ และมีเปาหมายใหนักศึกษาสามารถนํากระบวนการคุณภาพมาใชใน
การทํากิจกรรม พัฒนาโครงการ/กิจกรรมโดยใชระบบ Plan, Do, Check,
Act
เอกสารหมายเลข PH. 2.1.2 (3)
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องคประกอบ 2.2 หลักสูตร
หลักการ

หลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอนมี คุ ณ ภาพมาตรฐานเป น ที่
ยอมรับและเปนที่นิยมในระดับชาติ/นานาชาติ
และสอดคล อ งกั บ นโยบายและทิ ศ ทางของ
มหาวิทยาลัยและของประเทศ

มาตรฐานคุณภาพ
2.2.1 มีระบบและกลไกในการสราง ประเมินและปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรที่มีความคลองตัว ไดมาตรฐาน และ
ตอบสนองทั นเหตุการณ [ระบบและกลไกการจั ดการ
เรียนการสอน (สกอ. 2.6)]

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.2.1

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1

องคประกอบ 2.2

2

3

4

5

6

7

√

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7
องคประกอบ 2.2.1
√

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.2.1

ระบบและกลไกในการสราง ประเมินและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่มีความคลองตัว ไดมาตรฐาน และตอบสนองทันเหตุการณ
ระบบและกลไกการสรางหลักสูตรที่มีความคลองตัว ไดมาตรฐาน และตอบสนองทันเหตุการณ
ระบบและกลไกการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่มีความคลองตัว ไดมาตรฐาน และตอบสนองทันเหตุการณ
สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน เอกสารหมายเลข PH. 2.2.1 (1)
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา ตารางสรุปการดําเนินการปรับปรุง/เปด
ทุกแหงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว คือหลักสูตรใหม หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตั้ง แต ป พ.ศ. 2553 เป น ต นไป สํ า หรั บ หลัก สู ต รที่ เ ป ด สอนอยู แ ล ว ต อ ง ในปการศึกษา 2554-2555
ปรับปรุงใหสอดคลองในปการศึกษา 2555 เพื่อเปนการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักใน
การจัดทํามาตรฐานดานตางๆ เพื่อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกัน
ในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ
ในการนี้คณะฯ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิฯ ในป การศึกษา 2554 จํา นวน 1 หลั กสูตร และมีการ
พัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง ในปการศึกษา 2554-2555 จํานวน 16 หลักสูตร
ทั้งนี้มีการขอเปดหลักสูตรใหม จํานวน 2 หลักสูตร
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.2.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.2.1

ระบบและกลไกในการสราง ประเมินและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่มีความคลองตัว ไดมาตรฐาน และตอบสนองทันเหตุการณ
ระบบและกลไกการสรางหลักสูตรที่มีความคลองตัว ไดมาตรฐาน และตอบสนองทันเหตุการณ
คณะสาธารณสุขศาสตร มีระบบการการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร ดังนี้
เอกสารหมายเลข PH. 2.2.1 (2)
ขั้นตอนที่ 1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรขั้นตอนที่ 2 หลักสูตร
แผนภูมิการปรับปรุง/เปดหลักสูตรตามกรอบ
จัดทํารายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 และรายละเอียดวิชา มคอ.3 และ มคอ. มาตรฐานคุณวุฒิ
4 ถามี (โดยแนบรายงานการวิพากษหลักสูตร จากผูทรงคุณวุฒิ)
ขั้นตอนที่ 3 หลักสูตรเสนอ หลักสูตรเขาพิจารณากลั่นกรอง ในระดับคณะฯ
โดยผานคณะกรรมการ ดังนี้ คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี/
บัณฑิตศึกษา, คณะกรรมการบริหารการศึกษา, คณะกรรมการประจํา
คณะฯ)
ขั้นตอนที่ 4 คณะฯ โดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา เสนอ
หลักสูตร เขาพิจารณากลั่นกรอง ในระดับปริญญาตรี ที่กองบริหาร
การศึกษา สํานักงานอธิการบดี และในระดับบัณฑิตศึกษา ที่บณ
ั ฑิต
วิทยาลัย โดยเสนอผานคณะกรรมการกลั่นกรองตามชองทางของ
คณะกรรมการแตละระดับ
ขั้นตอนที่ 5 มหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบตอสภา
มหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 6 มหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบตอสกอ.
เอกสารหมายเลข PH. 2.2.1 (2)
ระดับคณะ
ตารางที่ 2.6 สรุปผลการพัฒนาหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2554-2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอมูลหลักสูตรคณะ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 26 หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรที่พัฒนาไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
จํานวนหลักสูตรที่กําลังอยูระหวางการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
จํานวนหลักสูตรที่พัฒนาไดตามกรอบมาตรฐาน TQF ป พ.ศ.2552
แลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2554
จํานวนหลักสูตรที่กําลังอยูระหวางการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
TQF ตอเนื่อง ป พ.ศ. 2554 -2555
หลักสูตรที่ขอเปดใหมตามกรอบมาตรฐาน TQF ปการศึกษา 2555

ป.ตรี
3
3

ป.โท
20
4

ป.เอก
3
1

18

1
1

2
(ปด 1 หลักสูตร)

17

2

1

1
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องคประกอบ 2.3
หลักการ

กระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล

มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ที่ ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาเป น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู
ความสามารถทั้งดานวิ ชาชีพ/วิชาเฉพาะ และ
ความสามารถ/ทักษะดานอื่นๆ ที่มีความสําคัญ
ต อ การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต และการดํ า เนิ น ชี วิ ต
อยางมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม

มาตรฐานคุณภาพ
2.3.1 มี กระบวนการเรี ยนการสอนและการประเมิ น ผล
สอดคล องกั บหลั กการการศึ กษาที่ เ น น การเรี ย นรู เ ป น
ศูนยกลาง (Learning Centered Education)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.1

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1

องคประกอบ 2.3

2

3

4

5

6

7

√

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7

องคประกอบ 2.3.1

√

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.1

กระบวนการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักการการศึกษาที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning Centered Education)
คณะฯ นําขอมูลตางๆ เชน ขอมูลพื้นฐานและศักยภาพการเรียน เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (1)
ของนักศึกษา มากําหนดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมการ ตัวอยาง ประมวลรายวิชา ระดับปริญญาตรี
เรียนรู ทุกหลักสูตรของคณะฯ ที่เปดสอนมีการศึกษาขอมูลพื้นฐานของ
นักศึกษา การนําขอมูลตางๆ ไดแกเกรดเฉลี่ยที่จบการศึกษากอนเขาศึกษา
ในหลักสูตร ประสบการณในการฝกงาน/การทํางาน การอบรม และมีการ
แจงขอมูลดังกลาวแกอาจารยผูสอน เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน
การจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบที่เนนการเรียนรูเ ปน
ศูนยกลาง ไดแก
1. การอภิปรายโดยใชตัวอยางจากสภาพการณจริงในชุมชน
2. การฝกทักษะในวิชาปฏิบัติการ
3. การฝกปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบตั งิ านจริง
4. การสอนในหองปฏิบัติการ
5. การสัมมนากลุม ใหนักศึกษาไดฝกทักษะการสรุป การวิเคราะห
สังเคราะหบนพื้นฐานของการใชขอมูล
6. การดูงานเพื่อใหนักศึกษาไดเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและการ
เรียนรูทไี่ ดจากหองเรียน
7. การฝกนําเสนอรายงาน
ในทุกปการศึกษาทุกหลักสูตรของคณะฯ จัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนรู ดวยการจัดฝกภาคสนามของนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับคุณวุฒิ
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2. - 20
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.1

ในชั้นปสุดทายเพื่อสรางการคิดวิเคราะหที่เปนระบบ
พัฒนาภาวะผูนํา
สงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาคุณธรรมและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพสาธารณสุข ที่
ถือเปนสิ่งที่คณะฯ ใหความสําคัญที่สุด การออกฝกปฏิบัติภาคสนามใน
ชุมชนจริงที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โดยมีอาจารยเปนผูให
คําปรึกษาและประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ
สิ่งที่นักศึกษาไดรับจากการปฏิบัตนิ อกเหนือจากความรู
การเรียนรูจาก
สถานการณจริง และการไดทดลองนําความรูไ ปใชแลว นักศึกษายังเกิด
ความเขาใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญตอไปในการทํางาน
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (1)
กระบวนการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโทแผน ก2 ตองทํา เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (2)
วิทยานิพนธประกอบการสําเร็จการศึกษา และ แผน ข. ตองทําสารนิพนธ ตัวอยาง ประมวลรายวิชา ปริญญาโท และ
ประกอบการสําเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก
สําหรับปริญญาเอก
ตองทําวิทยานิพนธประกอบการสําเร็จ
การศึกษาพรอมตีพิมพระดับนานาชาติประกอบการสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาทุกคน
มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนที่
ปรึกษาการฝกทําวิจัย การนําเสนอผลงาน และการตีพิมพผลงานวิจัยตาม
เกณฑของมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกอ.
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (2)
ระดับคณะ
กระบวนการประเมินผล สอดคลองกับหลักการการศึกษาที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning Centered Education)
ทุกรายวิชา ที่คณะฯ เปดสอน มีการกําหนดการวิธีการประเมินผล เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (3)
ที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง ไวในประมวลการเรียนการสอน ดังนี้
ตัวอยาง ประมวลรายวิชา ที่มีการการกําหนด
1. การประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
วิธีการประมินผลในระดับปริญญาตรี โท และ
2. การทํารายงานบุคคล/กลุม
เอก
3. การนําเสนอผลงานวิชาการ
4. การจัดสัมมนาทางวิชาการ
5. การจัดสอบ วัดผลตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (3)
กระบวนการประเมินผลระดับปริญญาตรี
นักศึกษาทุกคนจะไดรับสมุดบันทึกแผนการศึกษา ซึ่งระบุแผนการ เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (4)
ศึกษาของนักศึกษา ตั้งแตชั้นปที่ 1 -4 ใหนักศึกษาบันทึกผลการเรียน และนํา สมุดติดตามผลการเรียนระดับปริญญาตรี
ติดตัวไวจนสําเร็จการศึกษา
ทั้งใชเปนเครื่องมือใหอาจารยที่ปรึกษาได
ตรวจสอบจากผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมในแตละภาค เพื่อวางแผน/ให
ขอแนะนําในการปรับปรุงวิธีการเรียนแกนักศึกษาตอไป
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (4)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.1

กระบวนการประเมินผล ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
ตองทําการประเมินผลโดยจัดทํา เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (5)
แบบฟอรมและสมุดบันทึกรายงานความกาวหนา การเรียน การทําสารนิพนธ แบบบันทึกติดตามการทําวิทยานิพนธ
และวิทยานิพนธ
เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา
ควบคุมวิทยานิพนธ สารนิพนธ ติดตามความกาวหนาของการเรียน
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (5)

ระดับ
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ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
2.3.2 มี ก ารประเมิ น และปรั บปรุ ง พั ฒนา การจั ดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลอยางเปนระบบ

ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7
องค์ ประกอบ 2.3.2
√

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.2

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.2

การประเมินและปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอยางเปนระบบ
คณะฯ
โดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2 (1)
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลการประเมิน ดวย ขั้นตอนการจัดทําประเมินผลการเรียนการสอน
การประสานการดําเนินการประเมินผลการศึกษา ดําเนินจัดทําการ ปการศึกษา 2554
วิเคราะห และรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดย
แยกตามระดับคุณวุฒิ 2 วิธี
1. ระดับปริญญาตรี คณะฯ กําหนดใหนักศึกษาเขา
ประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา ในระบบการประเมินการ
เรียนการสอน e-Evaluation System
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเขียนขอเสนอแนะเขาระบบไดโดยตรง
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2 (1)

แผนภาพที่ 2.2 หนา page โปรแกรมระบบการประเมินการเรียนการสอน e-Evaluation System
2. ระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ ใชระบบการประเมินการ เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2 (2)
เรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/Evaluation/home_th.php

ในการใหนักศึกษาประเมินรายวิชาและอาจารยผูสอนทุกคนใน
รายวิชานั้นๆ เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2 (2)

แผนภาพที่ 2.3 หนา page โปรแกรมระบบการประเมินการเรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัย
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.2
บางหลักสูตรมีการประเมินระหวางภาคการศึกษา เพื่อให
อาจารยและนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนรวมกัน
การดําเนินงานประเมินการเรียนการสอนตามแผน นักศึกษา
มีอิสระในการประเมินตามขั้นตอนการจัดทําประเมินผลการเรียนการ
สอน ในแตละระดับคุณวุฒิ
เมื่อภาควิชา/หลักสูตร รับรายงานผลการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนจากงานบริหารการศึกษา ภาควิชา/หลักสูตร ทําหนาที่
วิเคราะหผล และจัดทํารายงานสงใหแลวแตละหลักสูตร/ภาควิชา นํา
ผลการประเมินไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร /รายวิชาภายในหลักสูตร และยังใชเปนขอมูลอางอิงใน
การจัดประชุมสัมมนาหลักสูตรประจําป ดวย
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2 (3)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.2
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2 (3)
สรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจําภาค
การศึกษาที่ 1/2554
ภาคการศึกษาที่ 2/2554
รายงานการประเมินผลการเรียนการสอน
แฟมเอกสารอางอิงที่ 6-8
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ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
2.3.3 มีการสงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยทางดาน
การศึกษา (Education Research) เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและการประเมินผลนักศึกษา

ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7

องคประกอบ 2.3.3

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.3

√

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.3

ในปงบประมาณ 2555 คณะฯ สงเสริมใหทุกภาควิชาจัดทําวิจัย เอกสารหมายเลข PH. 2.3.3 (1-4)
ทางการศึกษา ภายใตงบประมาณเงินรายไดสําหรับพัฒนาภาควิชา โดย แบบเสนอของบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย
ภาควิชาสามารถเลือกทําโครงการพัฒนาภาควิชาภายใตงบประมาณ
การศึกษา
80,000.00 บาท และโครงการยอย ภายใตโครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษาสูความเปนเลิศ ของฝายการศึกษา ในปงบประมาณ 2555
ในการนี้ปงบประมาณ 2555 มีการดําเนินการวิจัยการศึกษา
จํานวน 4 เรื่อง และมีการดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อของบดําเนินการ
จํานวน 1 เรื่อง ดังตารางดานลาง
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.3 (1-4)
ตารางที่ 2.7 รายชื่อโครงการวิจัยการศึกษา
ลําดับ
1 ชีวสถิติ
2

ภาควิชา

ชีวสถิติ

ชื่อเรื่ อง
โครงการวิเคราะห์ผลงานการศึกษาและการหาความต้ องการ
เนื ้อหาหลักสูตรชีวสถิติ
โครงการศึกษาติดตามระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณ
80,000.140,000.-

สามารถเข้าดูผลการศึกษาวิ จยั ได้ที่

3

http://www.ph.mahidol.ac.th/MUPHGradTime
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ โครงการสรางเสริมศักยภาพดานการพัฒนาการเรียนการสอน

-

4

อนามัยชุมชน

-

5

อนามัยครอบครัว
(อยูร่ ะหว่างเสนอขอ
งบดําเนินการ)

โครงการวิจัยกระบวนการฝกภาคสนาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ปการศึกษา 2554
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประสบการณ
ฝกภาคสนามอนามัยครอบครัว

30,000.-
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องคประกอบ 2.4
หลักการ

นักศึกษา

นักศึ กษาของมหาวิ ทยาลัยเปน ผูที่มี ความพรอ ม
ด า นความรู สติ ป ญ ญา อารมณ จิ ต ใจ สุ ข ภาพ
สั ง คม และมี ค วามตั้ ง ใจในการเข า มาศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 2.4

2

3

4

5

6

7

√

ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
2.4.1 มีระบบการรับ นักศึก ษาที่ มีประสิทธิ ภาพ โดย
คํานึงถึงศักยภาพของนักศึกษา และการกระจายโอกาส
ทางการศึกษา

1

ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7

องคประกอบ 2.4.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.1

√

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.1

ทุกหลักสูตรที่เปดสอน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (1)
เพื่อวิเคราะหปจจัยตางๆที่เกีย่ วของ กอนวางแผนกําหนดจํานวนรับนักศึกษาใหม ตารางสรุปแผนการรับนักศึกษา ประจําป
ในแตละป
การศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (1)
ระบบการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะฯ โดยความรับผิดชอบหลักของ
คณะกรรมการบริ หารหลั กสูต ร วท.บ. งานบริห ารการศึกษาและกิจ การ
นักศึกษา รวมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําระเบียบ
การรับนักศึกษา เอกสารสื่อสิ่งพิมพ เชนแผนพับ, โปสเตอร, ปายวายนิว, วีดิ
ทั ศ น เพื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิ น งานเผยแพร ห ลั ก สู ต ร ทั้ ง นี้ ค ณะฯ มี ก าร
ดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตร ผานชองทางหลัก ดังนี้
1) รวมกับมหาวิทยาลัยในภาพรวมจัดโครงการ Open House,
Roadshow, โครงการตลาดอุดมศึกษา เปนตน
2) อาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชาเอก ดําเนินการจัดโครง
ประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร แบบ Roadshow ไปยังโรงเรียน
กลุ ม เป า หมาย ในจั ง หวั ด ต า งๆ โดยในป ง บประมาณ 2555 มี ก ารจั ด
ประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร แบบ Roadshow รวมกับภาควิชา/
มหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ป
เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (2)
3) สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาในชั้นปที่ 2 ดําเนินการจัด
โครงการ เชน โครงการ Health Camp , โครงการพี่พบนอง เปนตน
4) การเผยแพร ท างเว็ บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ admitting

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (2)
ตัวอยางแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และภาพถายบันทึกการออก
ประชาสัมพันธหลักสูตร แนะแนวการศึกษา
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.1

http://www.mahidol.ac.th/quota2012/
http://www.mahidol.ac.th/admission2012/ และ
www.ph.mahidol.ac.th/edu
ระบบการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (3)
ปการศึกษา 2555 คณะฯ ดําเนินการรับเขานักศึกษาใหมระดับ ระเบียบการรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร ผาน 2 ระบบ คือ
หลักสูตร วท.บ. ปการศึกษา 2555
1. ระบบโควตา ดําเนินงานโดยคณะฯรวมกับมหาวิทยาลัย รับ
เฉพาะนักศึกษาที่กําลังศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนที่มีความ
ตั้งใจจะเขาศึกษาในหลักสูตรโดยตรง
ทั้งนี้มีการกระจายโอกาสใหกลุมผู
นักเรียนที่สนใจเขาศึกษาอยางหลากหลาย โดยแบงเปน
โควตาพื้นที่
โควตาความถนัดทางวิชาชีพ โควตาผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิชาการ
โควตาโครงการพัฒนาสาธารณสุขสูทองถิ่น
โควตาโครงการพื้นที่
อุตสาหกรรมหนาแนน
2. ระบบแอดมิชชั่น ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. และงานบริหารการศึกษาฯ
ผูรับผิดชอบหลักดําเนินการพิจารณาคะแนนผูสมัครสอบขอเขียน ในวิชา
สามัญของแตละโควตาตามลําดับคะแนนรวม เพื่อประกาศผลผูมสี ิทธิสอบ
สัมภาษณ ตรวจรางกาย และสอบความถนัดทางวิชาชีพ และดําเนินการจัด
สอบสัมภาษณ ทั้งในระบบโควตา และระบบแอดมิชชั่นกลาง
เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (3)
ตารางที่ 2.8 ผลการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร ปการศึกษา 2555
ประเภทการรับเขาศึกษา
จํานวนประกาศรับ (คน)
จํานวนผูสมัคร (คน)
จํานวนรับเขาศึกษา (คน)
1. รับผานระบบ Central PH70/OH40 *
สกอ.ไมไดสงขอมูล
PH 71/OH31
Admission
2. ระบบโควตา
PH70/OH21
PH1578/OH235
PH54/OH14
* PH =หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร)
70 = จํานวนนักศึกษาที่รับของหลักสูตร 70 คน
OH = หลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
40 = จํานวนนักศึกษาที่รับของหลักสูตร 40 คน
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.1

ระบบการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการ เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (4)
ในการจัดทําสื่อเผยแพรหลักสูตร ซึ่งคณะฯ ไดจัดทําสื่อสิ่งพิมพในสวนกลาง ระเบียบการรับเขานักศึกษาใหม ระดับบัณฑิต
ร ว มออกเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ กั บ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ตามกิ จ กรรม และ ศึกษา ปการศึกษา 2555
สถานที่ที่ บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย กํ า หนดทั้ ง ในรู ป แบบ Open house และ
Roadshow อี ก ทั้ ง คณะฯ ยั ง ดํ า เนิ น การเผยแพร ห ลั ก สู ต รทางเว็ บ ไซต
ร ว มกั บ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ที่ ช อ งทาง www.grad.mahidol.ac.th/ และ
www.ph.mahidol.ac.th/edu และแตละหลักสูตรยังไดจัดทําเอกสารสื่อ
สิ่งพิมพ เพื่อประชาสัมพันธตอกลุมเปาหมายเฉพาะของหลักสูตรอีกดวย
ระดับบัณฑิตศึกษา
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/index_th.php
และทุกหลักสูตรจัดสอบคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทํา
หนาที่ดําเนินการ และกําหนดกระบวนการสอบคัดเลือก วิธีการพิจารณา
และตัดสินคัดเลือก
เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (4)
ตารางที่ 2.9 ผลการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปการศึกษา 2554
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

หลักสูตร สม.
หลักสูตรไทย
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร วทม.
สาขาชีวสถิติ
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ภาคพิเศษ)
สาขาสุขภิบาลสิ่งแวดลอม
สาขาสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
หลักสูตร วทม. (สศ)
สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
สาขาสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ
สาขาสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ
(ภาคพิเศษ)
หลักสูตรวท.ม.(สศ) 6 สาขาวิชาเอก
(ภาคปกติ)

จํานวนประกาศรับ (คน)
20
43
จํานวนประกาศรับ (คน)
5
25
20
20

จํานวนผูสมัคร (คน)
20
84
จํานวนผูสมัคร (คน)
11
19
48
54

จํานวนรับเขาศึกษา (คน)
11
47
จํานวนรับเขาศึกษา (คน)
6
9
17
13

12
งดรับนักศึกษา
จํานวนประกาศรับ (คน)
30
10
งดรับนักศึกษา

34
จํานวนผูสมัคร (คน)
59
12

13
จํานวนรับเขาศึกษา (คน)
27
8

60

50

27
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.1
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

สาขาวิชาเอกบริหารโรงพยาบาล
สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข
สาขาวิชาเอกกฏหมายการแพทย
สาขาวิชาเอก โภชนาวิทยา
สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว
สาขาวิชาเอกพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน
หลักสูตร วทม. (สศ)

13. หลักสูตรวท.ม.(สศ) 6 สาขาวิชาเอก
(ภาคพิเศษ)
13.1 สาขาวิชาเอกบริหารโรงพยาบาล
(ภาคพิเศษ)
13.2 สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข
(ภาคพิเศษ)
13.3 สาขาวิชาเอกกฏหมายการแพทย
(ภาคพิเศษ)
13.4 สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว
(ภาคพิเศษ)
หลักสูตร พย.ม.
14. สาขาเวชปฏิบัติชุมชน
15. สาขาเวชปฏิบิตชุมชน(พิเศษ)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.1

10
5
10
10
20
5

4
9
0
27
4
6

0
6
0
13
3
5

จํานวนประกาศรับ (คน)

จํานวนผูสมัคร (คน)

จํานวนรับเขาศึกษา (คน)

79

102

65

15

20

13

25

47

22

19

17

15

20

18

15

จํานวนประกาศรับ (คน)
15
20

จํานวนผูสมัคร (คน)
15
52

จํานวนรับเขาศึกษา (คน)
11
30

จํานวนประกาศรับ (คน)
26
5
5
3
3
5
5

จํานวนผูสมัคร (คน)
53
19
6
5
1
11
11

จํานวนรับเขาศึกษา (คน)
18
5
3
2
1
5
2

5

2

2

3

1

0

2

3

3

ปริญญาเอก
ตารางที่ 2.10 ผลการรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก ปการศึกษา 2555
หลักสูตร
16.หลักสูตร ส.ด. (นานาชาติ)
16.1 สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข
16.2 สาขาวิชาเอกโภชนการสาธารณสุข
16.3 สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข
16.4 สาขาวิชาเอกปรสิตและกีฏวิทยา
16.5 สาขาวิชาเอกวิทยาการระบาด
16.6 สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร
17. หลักสูตรปร.ด.สาขาจุลชีววิทยา
สาธารณสุข (นานาชาติ)
18. หลักสูตรปร.ด.สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
(นานาชาติ)
19. หลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (นานาชาติ)
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ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
2.4.2 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร เพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพนักศึกษาดานความรู ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิ ดชอบตอสังคม [ระบบและ
กลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)]

ระดับคะแนน
องคประกอบ 2.4.2

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.2
โดยความรับผิดชอบหลักของ
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร หนวยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการ/กิจกรรมสงเสริมผลการเรียนรูเพื่อ
พัฒนานักศึกษา นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตร เชน โครงการ
บัณฑิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม โครงการบรรพชาภาคฤดูรอน โครงการเรียน
ภาษาตางประเทศ ฯลฯ
เอกสารหมายเลข PH. 2.4.2(1)
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน
ระดับคณะ
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ดําเนินงานตามขั้นตอน คือ ประชุม
วางแผนงาน การเขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณคาใชจาย
การบริหารโครงการ การดําเนินงานตามแผนที่วางไว และมีการประเมินผล
เพื่อปรับปรุงกิจกรรมตอไป
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2555 จัดกิจกรรมสงเสริมผล
การเรียนรู เพื่อพัฒนานักศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 47 โครงการ แยกประเภทการ
จัดกิจกรรม ไดดังนี้
ตารางที่ 2.11 จํานวนการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานักศึกษา
กิจกรรม
จํานวนโครงการ
1. วิชาการและพัฒนาศักยภาพ/ความสามารถ

2. กีฬาและสงเสริมสุขภาพ

1 2 3 4 5 6 7
√

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.2

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.2(1)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
ปี การศึกษา 2554

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.2(2)
สรุปจํานวนโครงการ
ประจําปงบประมาณ
2555 (อางอิง ตนฉบับเอกสารโครงการกิจกรรม
นักศึกษาคณะฯ แฟมอางอิงที่ 9-10)

35
(คณะ10 +
ภาควิชา25)
4

3. บําเพ็ญประโยชนบริการสูชุมชนสาธารณะ

1

4. จริยธรรมคุณธรรม/สงเสริมศิลปวัฒนธรรม

5

5. นันทนาการและความสามัคคี

2

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.2(2) ดังรายละเอียด
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.2

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.2

ตารางที่ 2.12 ผลการดําเนินการการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเ พื่อพัฒนานักศึกษา ระดับคณะฯ ในปงบประมาณ 2555
ชื่อโครงการ
ผลการดําเนินการ
การติดตามและประเมินผล
1. พัฒนาศักยภาพ/ความสามารถ จํานวน 10 โครงการ
แหลงงบประมาณสโมสรนักศึกษา
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
1.1 โครงการสัปดาหวิชาการ
เมื่อวันที่ 12-14 ต.ค 2554
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 89 คน
จัดกิจกรรมรอยละ82.3
ใชงบประมาณ 15,000 บาท
แหลงงบประมาณ คณะ
1.2 โครงการเขารับราชการฯ
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
เมื่อวันที่ 5 ต.ค 2554
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 118 คน
จัดกิจกรรมรอยละ 90.1
ใชงบประมาณ 6,365 บาท
1.3 โครงการเทคนิคการเขียนresume แหลงงบประมาณคณะ
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
เมื่อวันที่ 7 ต.ค 2554
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 59 คน
จัดกิจกรรมรอยละ 94.6
ใชงบประมาณ 6,232 บาท
1.4 โครงการเตรียมความพรอมสูต ลาด แหลงงบประมาณคณะสาธารณสุขศาตร ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 56 คน
จัดกิจกรรมรอยละ 82.5
ใชงบประมาณ 6,195 บาท
1.5 โครงการระบบบริหารธนาคาร
แหลงงบประมาณคณะสาธารณสุขศาตร ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
รีไซเคิลและการคัดแยกขยะ
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 45 คน
จัดกิจกรรมรอยละ 92.5
เมื่อวันที่ 5 ต.ค 2554
ใชงบประมาณ 3815.50 บาท
แหลงงบประมาณคณะสาธารณสุขศาตร ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
1.6 โครงการคายยุวชนสาธารณสุข
20-22 ม.ค 2555
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 560 คน
จัดกิจกรรมรอยละ 95.1
ใชงบประมาณ 100,000 บาท
1.7 โครงการดานการปองกันโรคเอดส แหลงงบประมาณกรมควบคุมโรค
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
ในสถานศึกษา 21 ม.ค 2555
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 200 คน
จัดกิจกรรมรอยละ 90
ใชงบประมาณ 10,000 บาท
แหล ง งบประมาณคณะสาธารณสุ ข ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
1.8 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
วันที่ 26 มี.ค 2555
ศาสตร
จัดกิจกรรมรอยละ 91.5
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 175 คน
ใชงบประมาณ 25,355 บาท
1.9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
แหลงงบประมาณคณะสาธารณสุขศาตร ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 452 คน
จัดกิจกรรมรอยละ 94.5
ใชงบประมาณ 33,000 บาท
1.10 โครงการสัมมนาแกนนํานักศึกษา แหลงงบประมาณคณะสาธารณสุขศาตร ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 75 คน
จัดกิจกรรมรอยละ 92.3
เมื่อวันที่ 5-7 พ.ค 2555
ใชงบประมาณ 55,000 บาท
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ชื่อโครงการ
ผลการดําเนินการ
2. กีฬา และสงเสริมสุขภาพ จํานวน 4 โครงการ
2.1 โครงการรวมพลคนรักษสุขภาพ
แหลงงบประมาณมหาวิทยาลัย
เมื่อ 14 กุมภาพันธ 2555
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 52 คน
ใชงบประมาณ 2,000 บาท
2.2 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
แหลงงบประมาณมหาวิทยาลัย
เมื่อ ม.ค-กย.2555
ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 40 คน/
สัปดาห
ใชงบประมาณ 22,000 บาท
2.3 โครงการแข ง ขั น กี ฬ าสาธารณสุ ข แหลงงบประมาณคณะ
สัมพันธครั้งที่ 29
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 70 คน
เมื่อ 27-28 ต.ค 2555
ใชงบประมาณ 9,880 บาท
2.4 โครงการ Free Excheck
แหลงงบประมาณภาควิชาสุขศึกษา
เมื่อ 5 ก.ย 2555
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 136 คน
ใชงบประมาณ 8,000 บาท
3. ดานบําเพ็ญประโยชนบริการสูช ุมชนสาธารณะ จํานวน 1 โครงการ
3.1 โครงการเด็กไทยหัวใจรักษโลก
แหลงงบประมาณคณะ
เมื่อ 15 ม.ค 2555
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 410 คน
ใชงบประมาณ 4,350 บาท
4. จริยธรรม คุณธรรม /สงเสริมศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 โครงการ
4.1 โครงการดนตรีไทยหัวใจราชพฤกษ แหลงงบประมาณ คณะและมหาวิทยาลัย
และพิ ธี ค รอบครู ใ ห บุ ค ลากรและ ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 110 คน
นักศึกษา
ใชงบประมาณ 45,000 บาท
เมื่อ 8 ก.ย 2554
4.2 โครงการลูกราชพฤกษรวมใจรักษา แหลงงบประมาณมหาวิทยาลัย
ระเบียบวินัยการแตงกาย
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 385 คน
เมื่อ 1 ก.พ-31 มี.ค 2555
ใชงบประมาณ 12,800 บาท
4.3 โครงการปฏิบั ติธรรมเตรียมความ แหลงงบประมาณ คณะ
พรอม
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 180 คน
เมื่อ 1-3 มิ.ย 2555
ใชงบประมาณ 57,371 บาท
4.4 โครงการวันไหวครู “ราชพฤกษนอม แหลงงบประมาณคณะ
รําลึกบูชาครู”
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 415 คน
เมื่อ 21 มิ.ย 2555
ใชงบประมาณ 20,000 บาท
4. 5 โ ค ร งก า ร ส า น สั ม พั น ธ สี่ ภ า ค แหลงงบประมาณคณะและมหาวิทยาลัย
งามวิลาศสูอาเซียน
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 120 คน
ใชงบประมาณ 60,800

การติดตามและประเมินผล
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ 93.1
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ 92.5

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ 82.5
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ 94

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ 94

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ 95
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ 84
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ 88.75
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ 89.5
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ 90.5
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.2

ชื่อโครงการ
ผลการดําเนินการ
การติดตามและประเมินผล
5. ดานนันทนาการ/ความสามัคคี จํานวน 2 โครงการ
5.1 โครงการรักแรกพบสาสุข
แหลงงบประมาณคณะ
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
เมื่อ 4 มิ.ย 2555
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 205 คน
จัดกิจกรรมรอยละ 79
ใชงบประมาณ 33,458.67 บาท
5.2 โครงการรับขวัญราชพฤกษชอใหม แหลงงบประมาณคณะ
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
เมื่อวันที่ 1 ก.ย 2555
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 471 คน
จัดกิจกรรมรอยละ 91
ใชงบประมาณ 36189.46 บาท
ตารางที่ 2.13 ผลการดําเนินการ การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานักศึกษา ระดับภาควิชา/หลักสูตร ใน
ปงบประมาณ 2555
ชื่อโครงการ
ผลการดําเนินการ
การติดตามและประเมินผล
1. พัฒนาศักยภาพ/ความสามารถ
1.1 ภาควิชาอนามัยชุมชน จํานวน 3 โครงการ
1.1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการ แหลงงบประมาณเงินรายไดคณะ
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 44 คน
สอนรายวิชา ที่จัดสอนเปน
จัดกิจกรรมรอยละ 81.21
ใชงบประมาณ 19,893 บาท
ภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่1 เม.ย.-31ส.ค. 2555
1.1.2 โครงการพัฒนาเครือขายการฝก แหลงงบประมาณเงินรายไดคณะ
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานอนามัยชุมชนในเขต
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 44 คน
จัดกิจกรรมรอยละ เมือง
ใชงบประมาณ 19,732 บาท
เมื่อวันที่ 1 มี.ค.-30 ก.ย.2555
1.1.3 โครงการเสริมสรางและพัฒนา
แหลงงบประมาณเงินรายไดคณะ
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
สมรรถนะนักอนามัยชุมชน
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 77 คน
จัดกิจกรรมรอยละ 86.4
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. -31 ส.ค. 2555 ใชงบประมาณ 14,000 บาท
1.2 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร จํานวน 4 โครงการ
1.2.1 โครงการการจัดการเรียนรูเ พื่อ
แหลงงบประมาณเงินรายไดคณะ
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
เพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ/
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 50 คน
จัดกิจกรรมรอยละ วิชาชีพของบัณฑิต
ใชงบประมาณ 25,000 บาท
1.2.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน แหลงงบประมาณเงินรายไดคณะ
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
แบบมีผสู อนหลายคนใน 1 รายวิชา
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 190 คน
จัดกิจกรรมรอยละ ใชงบประมาณ 20,000 บาท
1.2.3 กิจกรรมรณรงคกรุงเทพมหานคร แหลงงบประมาณ สนง.อนามัยกทม.
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
ปลอดบุหรี่
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 12 คน และ จัดกิจกรรมรอยละ ผูประกอบการรานคาตาง
ใชงบประมาณ 40,000 บาท
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ชื่อโครงการ
ผลการดําเนินการ
1. พัฒนาศักยภาพ/ความสามารถ (ตอ)
1.2 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร (ตอ)
1.2.4 โครงการฝกปฏิบตั ิการเฉพาะ
แหลงงบประมาณรายไดหลักสูตร
สาขาสุขศึกษา หลักสูตรวท.ม.
ผูเ ขา รว มกิ จกรรม จํา นวน 8 คน และ
(สาธารณสุขศาสตร) ภาคปกติ ณ ผูประกอบการรานคาตาง
ศูนยบริการสาธารณสุข เขต
ใชงบประมาณ 56,4400 บาท
ลาดพราว กรุงเท
1.3 ภาควิชาจุลชีววิทยา จํานวน 4 โครงการ
1.3.1 โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียน แหลงงบประมาณรายไดคณะ
การสอน
ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 40 คน
เมื่อ 18 เมษายน 2555
งบประมาณ 41,549 บาท
1.3.2 โครงการอบรมการทําวิทยานิพนธ แหลงงบประมาณรายไดภาควิชา
และการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 30 คน
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2555
งบประมาณ 800 บาท
1.3.3 โครงการ Journal club สัปดาห แหลงงบประมาณรายไดภาควิชา
ละครั้ง
ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 10 คน
ทุกวันพฤหัสบดี ในป 2555
งบประมาณ 800 บาท
1.3.4 ศึกษาดูงานที่บริษัท CPF จํากัด แหลงงบประมาณรายไดคณะ (PA)
จังหวัดสระบุรี
ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 30 คน
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555
งบประมาณ - บาท
1.4 ภาควิชาโภชนวิทยา จํานวน 4 โครงการ
1.4.1 นศ.เขารวมประชุมวิชาการ
แหลงงบประมาณ ภาควิชา
ยุทธการชะลอวัย กินอยางไรใหผิว ผู เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม จํ า น ว น - ค น
สวย สุขภาพดี อายุยืน
งบประมาณ - บาท
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555
1.4.2 นศ.เขารวมประชุมวิชาการ โภช แหลงงบประมาณ ภาควิชา
นวิทยา ครั้งที่ 12
ผู เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม จํ า น ว น - ค น
เมื่อวันที2่ 2-23 พฤษภาคม 2555 งบประมาณ - บาท
1.4.3 นศ.เขารวมการประชุมวิชาการ
แหลงงบประมาณ ภาควิชา
th
TCN 6 เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน ผู เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม จํ า น ว น - ค น
2555ศูนยการประชุมไบเทคบางนา งบประมาณ - บาท
1.4.4 โครงการการจัดการความรูดานการ แหลงงบประมาณ ภาควิชา
สงเสริมสุขภาพของภาควิชา
ผู เ ข า ร ว ม กิ จ กร ร ม จํ า น ว น - ค น
โภชนวิทยา
งบประมาณ - บาท

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.2
การติดตามและประเมินผล

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ -

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ 95.5
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ -

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ -

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ -
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ชื่อโครงการ
ผลการดําเนินการ
1. พัฒนาศักยภาพ/ความสามารถ (ตอ)
1.5 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จํานวน 4 โครงการ
1.5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร
วิชาการของนักศึกษาหลักสูตร
ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 20
สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต
งบประมาณ 10,780 บาท
ในสัปดาหที่ 3 ของทุกเดือน
กุมภาพันธ-กันยายน 2555
1.5.2 โครงการเชิญผูเ ชี่ยวชาญจาก
แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร
ตางประเทศนําเสนอและอภิปราย ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 50
เกี่ยวกับงานวิจัย เมื่อวันที่ 4
งบประมาณ – บาท
ตุลาคม 2554 และวันที่ 20
มีนาคม 2555
1.5.3 โครงการติดตามความกาวหนาใน แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร
การทําวิทยานิพนธนักศึกษา
ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 86
หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุข
งบประมาณ 4,575บาท
ศาสตร) ภาคปกติ และภาคพิเศษ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม และ 15
ตุลาคม 2554
1.5.4 โครงการประเมินผลการจัดการ
แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร
เรียนการสอนและติดตาม
ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 26
ความกาวหนานักศึกษาหลักสูตร งบประมาณ 2,860บาท
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ภาค
พิเศษ เมื่อวันที่20 สิงหาคม 2554

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.2
การติดตามและประเมินผล

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
คน จัดกิจกรรมรอยละ -

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
คน จัดกิจกรรมรอยละ -

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
คน จัดกิจกรรมรอยละ -

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
คน จัดกิจกรรมรอยละ -

1.6 ภาควิชาระบาดวิทยา จํานวน 4 โครงการ
1.6.1 โครงการฝกปฏิบตั ิงานภาคสนาม แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
ณ อําเภอบางเลน จังหวัด
ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 11 คน จัดกิจกรรมรอยละ นครปฐม ระหวางวันที่ 28
งบประมาณ - บาท
เมษายน – 18 พฤษภาคม 2555
1.6.2 โครงการศึกษาดูงาน ณ สถาบัน แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
บําราศนราดูร
ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 27 คน จัดกิจกรรมรอยละ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555
งบประมาณ – บาท
1.6.3 โครงการศึกษาดูงาน ณ กรม
แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
ควบคุมโรค
ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 27 คน จัดกิจกรรมรอยละ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555
งบประมาณ – บาท
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.2

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.2

ชื่อโครงการ
ผลการดําเนินการ
การติดตามและประเมินผล
1. พัฒนาศักยภาพ/ความสามารถ (ตอ)
1.6.4 โครงการศึกษาดูงาน ณ คณะ
แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
แพทยศาสตรโรงพยาบาล
ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 11 คน จัดกิจกรรมรอยละ รามาธิบดี เมื่อ 27 มีนาคม 2555 งบประมาณ – บาท
1.7 ภาควิชาอนามัยครอบครัว จํานวน 1 โครงการ
1.7.1 โครงการประชุมวิชาการอนามัย แหลงงบประมาณ ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
ครอบครัวแหงชาติ ครั้งที่ 7 เมื่อ ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 317 คน จัดกิจกรรมรอยละ 80
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 391,317 บาท
1.8 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 โครงการ
1.8.1 โครงการพัฒนาเครือขายศิษยเกา แหลงงบประมาณ รายไดคณะ
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
เพื่อสรางความเขมแข็งในการ
ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 44 คน จัดกิจกรรมรอยละ 100
บริหารงานสาธารณสุข
งบประมาณ 80,000 บาท
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องคประกอบ 2.5
หลักการ

ปจจัยเกื้อหนุน

นักศึ กษาของมหาวิ ทยาลัยเปน ผูที่มี ความพรอ ม
ด า นความรู สติ ป ญ ญา อารมณ จิ ต ใจ สุ ข ภาพ
สั ง คม และมี ค วามตั้ ง ใจในการเข า มาศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 2.5

2

3

4

5

6

7

√

ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
2.5.1 มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การ
เรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
คนควาดวยตนเองอยางเพียงพอ

1

1 2 3 4 5 6 7

ระดับคะแนน
องคประกอบ 2.5.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.1
คณะฯ มี แ ผนพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมี ร องคณบดี
รับผิดชอบหลักจัดทําแผนการจัดสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน ดวย
การนําความตองการของผูใช นํามาประมวลและวิเคราะห เพื่อวางแผนการ
จัดสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.1 (1)

√

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.1

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.1 (1)
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน คณะ
สาธารณสุขศาสตร ป 2555

การดําเนิ นงานจัดหา/พั ฒนาสารสนเทศสํ าหรับการเรียนการสอน เอกสารหมายเลข PH. 2.5.1 (2)
คณะฯ ทบทวนและพิจารณาตามความตองการของนักศึกษาและอาจารย ขอมูลรายการสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน
จากรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และรายงานผล
การประเมินวาจาของนักศึกษา ตอความพึงพอใจในปจจัยเกื้อหนุนดานระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจั ด การเรี ย นการสอน รวมถึ ง พิ จ ารณาจาก
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยผูสอนโดยตรง
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.1 (2)
ป ง บประมาณ 2555 คณะฯ มี โ ครงการพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 7 โครงการ และสรุปในตาราง
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.1

ตารางที่ 2.14 สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปงบประมาณ 2555
ชื่อโครงการ
ผลการดําเนินการ
1) โครงการสรางคอรสแวรการเรียนการ  มีการจัดทําคอรสแวร จํานวน 7 รายวิชา
สอน ผานสื่ออิเลคทรอนิคส
(E-learning)
2) โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการใชพื้นที่  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 15 เครื่อง ณ อาคาร 7 ชั้น 5 เพื่อเพิ่ม
อาคารสาธารณสุ ข วิ ศิ ษ ฏ เพื่ อ การ
หองเรียนสําหรับนักศึกษา
 ติดตั้งเครื่อง LCD Projector จํานวน 5 เครื่อง
บริการวิชาการฯ
ณ หองเรียนอาคาร 7 ชั้น 5 และอาคารสาธารณสุขวิศิษฎ
3) โครงการปรับ ปรุ งสั ญญาณเครือ ขา ย  ปรับปรุงสัญญาณเครือขาย LAN ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร
ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร
ประกอบดวย อาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 7 จํานวน 220 จุด เพื่อให
เจาหนาที่และอาจารยคนควาขอมูล
4) โครงการเพิ่มเติมจํานวนจุด WIFI ภายใน เดินสายสัญญาณ WIFI อาคาร 1 ชั้น 1 จํานวน 2 จุด อาคาร 1 ชั้น 2 จํานวน 2
คณะสาธารณสุขศาสตร
จุด อาคาร 1 ชั้น 5 จํานวน 1 จุด อาคาร 1 ชั้น 9 จํานวน 1 จุด และอาคาร 7
ชั้น 5 จํานวน 1 จุด เพื่อบริหารนักศึกษาภายในคณะ
นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใชฐานขอมูลมี่มหาวิทยาลัยมหิดลเปน
สมาชิกไดโดยใช account ของนักศึกษา เชน OVID, Wiley Interscience,
ScienceDirect รวมทั้งระบบการลงทะเบียน การประเมินผลรายวิชา และ
การประเมินผลผูสอน ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
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มาตรฐานคุณภาพ
2.5.2 มีการพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูใหทันสมัย
หลากหลาย และเพี ย งพอตามความต อ งการของ
ผู ใ ช บ ริ ก าร
[ห อ งสมุ ด อุ ป กรณ ก ารศึ ก ษา และ
สภาพแวดลอม (สกอ. 2.5)]

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.2

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7
องคประกอบ 2.5.2
√

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.2

นักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะฯ สามารถเขาใช บริการหองสมุ ด เอกสารหมายเลข PH. 2.5.2 (1)
ของสํานักหอสมุดที่มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยูภายในวิทยา รูปภาพ หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองอาหาร
เขตราชวิ ถี อาคาร7 ชั้ น 6-7 โดยมี การเป ดบริ การทุ กวั น นอกจากนั้ น มุมพักผอนของนักศึกษา
นักศึกษายังสามารถสืบคนขอมูล จากระบบสารสนเทศทางอินเตอรเน็ต ใน
พื้ นที่ ทั้ งส วนที่ มี การจั ดการเรี ยนการสอน และพื้ นที่ พั กผ อนเช น ห องพั ก
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา หองอาหาร
เนื่องจากคณะฯ ดําเนินการติดตั้งสัญญาณเครือขายไวโดยรอบ
ทั้งนี้ยังเปดใหบริการคอมพิวเตอร ในหองเรียนขนาดความจุ 100 คน และ
ขนาด 10-15 คน ในสวนกลางอีก จํานวน 5 หอง และในแตละภาควิชาที่
นั ก ศึ ก ษาอยู ก็ มี ก ารจั ด ให บ ริ ก ารคอมพิ ว เตอร และห อ งสมุ ด ย อ ยเฉพาะ
สาขาวิชา เพื่อการสืบคนขอมูลดวย
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.2 (1)
การประเมินความพึงพอใจโดยรวมตอการบริหารจัดการเรียนการ เอกสารหมายเลข PH. 2.5.2 (2)
สอน เชน ความเหมาะสมของสถานที่เรียน สถานที่พักผอน ความเพียงพอ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมตอการ
ด า นทรั พ ยากรในการจั ด การเรี ย นการสอน การทํ า วิ จั ย ซึ่ ง งานบริ ห าร บริหารจัดการทรัพยากร เพื่อสงเสริมการเรียนรู
การศึก ษาและกิจการนักศึ กษาและบั ณ ฑิต วิท ยาลั ย จัดทํ าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ การใหบริการแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอในภาพรวม อยูในระดับดี
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.2 (2)
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มาตรฐานคุณภาพ
2.5.3 มี ก ารบริ ห ารจั ด การสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ และ
สถานที่ เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.3

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7
องคประกอบ 2.5.3
√
เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.3

คณะฯ วางแผนการจัดสื่อ อุปกรณ และสถานที่สําหรับการเรียน เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3 (1)
การสอน/การจัดการศึกษา ดวยการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดหาสื่อ อุปกรณ
รายงานการใชหองเรียน และสื่อ อุปกรณ
การเรียนการสอน การจัดการศึกษาทุกปการศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา
นอกจากนั้ น ภาควิ ชา/หลั ก สู ต ร สามารถขอเสนอจั ด ซื้ อ สื่ อ / 2554
อุปกรณ ทั้งในสวนของหองเรียนบรรยาย หองเรียนปฏิบัติการและหองเรียน
ไดตามความตองการอยางเหมาะสม
ทุกภาคการศึกษา งานบริหารการศึกษาฯ ดําเนินงานบริหาร
จัดการ สื่อ วัสดุ อุปกรณ และสถานที่ เพื่อการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการสํารวจสถานที่ของการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ
สื่อ โตะ เกาอี้ในชั้นเรียน แสงสวาง และอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเรียนการ
สอน และนําเสนอรายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ตอสื่อ
การสอน สถานที่ ฯลฯ ใหฝายบริหารรับทราบ เพื่อวางแผนจัดงบประมาณ
และดําเนินการปรับปรุงเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนกอน
การเปดเรียนทุกปการศึกษา
คณะฯ มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องถายทอดสัญญาณฯ เครื่องฉายภาพแผนทึบ เครื่องเสียง เพียงพอตอ
การสนับสนุนการจัดการศึกษา
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3 (1)
การประเมินผลความเพียงพอในการใชงาน ความคุมคา และศึกษา เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3 (2)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ความตองการของผูใช อยูในระดับดี.
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3 (2)
นักศึกษาตอสื่อการสอน สื่ออุปกรณการสอน
และการบริหารจัดการสื่อ และอุปกรณ
ในปการศึกษา 2555 คณะจัดสื่อ อุปกรณ และสถานทีส่ ําหรับการ เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3 (3)
เรียนการสอน/การจัดการศึกษา ดังนี้
รายงานการจัดหาสือ่ วัสดุ อุปกรณ และการ
1) โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑเพื่อการใชพื้นที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ พัฒนาสถานที่สําหรับการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการบริการวิชาการและเพื่อการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,125,000 บาท
ประกอบดวย ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรจํานวน 45 เครื่อง ติดตั้งใชงาน อาคาร 7
ชั้น 4 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.3

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.3

2) โครงการ จัดหาครุภัณฑเพื่อการใชพื้นที่อาคารสาธารณสุข
วิศิษฏ ดําเนินการจัดหาครุภณ
ั ฑเพื่อการเรียนการสอนอาคาร 7 ชั้น 5
ทดแทนครุภณ
ั ฑสาํ นักหอสมุด ในวงเงิน 1,270,000 บาท ดังเอกสารแนบ
และจัดหาครุภัณฑเพื่อการใชงานบริการวิชาการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร ดําเนินการจัดหาครุภณ
ั ฑเพื่อทดแทนและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใน
อาคารตางๆ ที่ใหบริการนักศึกษาของคณะ ในวงเงิน 2,800,000 บาท
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3 (3)
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มาตรฐานคุณภาพ
2.5.4 มี ก ารสร า งสภาพแวดล อ ม บรรยากาศและ
นันทนาการ ที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม

ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7

องคประกอบ 2.5.4

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.4
คณะฯ สร า งสภาพแวดล อ ม บรรยากาศและนั น ทนาการ ที่
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ดวยการจัด
ประชุมวิชาการตางๆ มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิในปะเทศ และตางประเทศมา
บรรยายเพื่อเสริมการเรียนรูทั้งนักศึกษา และคณาจารยอยางตอเนื่อง ดัง
ตาราง
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.4 (1)

√

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.4

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.4 (1)
ภาพถายบันทึกการจัดประชุมวิชาการ และ
นันทนาการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
นักศึกษา บุคลากร

ตารางที่ 2.15 รายชื่อหัวขอการบรรยายและประชุมวิชาการ
ชื่อหัวขอการบรรยาย
ชื่อผูทรงคุณวุฒิ-สังกัด-วันที่บรรยาย
1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Let us look ชื่อผูทรงคุณวุฒิ Prof. Hiroshi Kida, Director
back upon avian, swine, and
สังกัด Hokkaido University Research Center for Zoonosis Control
pandemic influenza-for the
วันที่บรรยาย 11 พฤศจิกายน 2554
control of and preparedness for
those
2) การประชุมวิชาการ เรื่อง
 -นายแพทยไพจิตร วราชิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
“นักสาธารณสุข :อดีต ปจจุบัน
 ชื่อผูทรงคุณวุฒิ -นายแพทยปราชญ บุณยวงศวิโรจน
สูอนาคต”
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผูทรงคุณวุฒิ –นายแพทย ดร.สัมฤทธิ์ ศรีธํารงคสวัสดิ์
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาหลั ก ประกั น
สุขภาพไทย (สวปก.)
ชื่อผูทรงคุณวุฒิ – ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงษ
ผูอํานวยการสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
ชื่อผูทรงคุณวุฒิ – นางกรรณิการ บันเทิงจิตร
รองเลขาธิการสํานักงาน คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
 วันที่บรรยาย 27 เมษายน 2555
3) บรรยายพิ เ ศษ เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และ  ชื่อผูทรงคุณวุฒิ- Prof. Dr. Jane Adams ,Chair, Department of
Psychology
ทฤษฏีสูกระบวนการวิจัย“Application
 สังกัด University of Massachusetts, USA.
ofNeuro-psycho-behavioral
 วันที่บรรยาย 20 มีนาคม 2555
research in Public Health”
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.4
ชื่อหัวขอการบรรยาย

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.4

ชื่อผูทรงคุณวุฒิ-สังกัด-วันที่บรรยาย

4) ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ชื่อผูทรงคุณวุฒิ-ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร จิตตมิตรภาพ
เ ค รื อ ข า ย ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  สังกัด เลขานุการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย  วันที่บรรยาย 20 กันยายน 2555

ครั้ ง ที่ ๒ เรื่ อ ง“การพั ฒ นาวิ จั ย
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาด า นสุ ข ภาพ เพื่ อ การ
พัฒนาประเทศ”
5) การประชุ ม วิ ชาการยุ ท ธการชะลอวั ย  ชื่อผูทรงคุณวุฒิ ตามที่ระบุในเอกสารโครงการ/กําหนดการ
กินอยางไรใหผิวสวยสุขภาพดี อายุยืน  สังกัด
 วันที่บรรยาย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555
6) การประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้ง ที่  ชื่อผูทรงคุณวุฒิ ตามที่ระบุในเอกสารโครงการ/กําหนดการ
12
 สังกัด
 วันที่บรรยาย เมื่อ 22-23 พฤษภาคม 2555
7) การประชุมวิชาการ TCN6th
 ชื่อผูทรงคุณวุฒิ ตามที่ระบุในเอกสารโครงการ/กําหนดการ
 สังกัด
 วันที่บรรยาย เมื่อ 10-12 กันยายน 2555 ณ ไบเทค บางนา
8) การประชุ มวิ ชาการอนามัย ครอบครั ว  ชื่อผูทรงคุณวุฒิ ตามที่ระบุในเอกสารโครงการ/กําหนดการ
ครั้งที่ 7
 สังกัด
วันที่บรรยาย เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555
9) โครงการพัฒนาเครือขายศิษยเกา เพื่อ  ชื่อผูทรงคุณวุฒิ ตามที่ระบุในเอกสารโครงการ/กําหนดการ
สร า งความเข ม แข็ ง ในการบริ ห ารงาน  สังกัด
 วันที่บรรยาย เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555
สาธารณสุข
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.4 (2)
กําหนดการโครงการ

นอกจากนั้นแลว คณะฯ จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษ การสอนดนตรี เอกสารหมายเลข PH. 2.5.4 (3)
ไทย ใหกับนักศึกษาและบุคลากรคณะฯ เพื่อเสริมการเรียนรูดวย
ภาพกิจกรรมการของโครงการนันทนาการ
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.4 (3)
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มาตรฐานคุณภาพ
2.5.5 มีการจัดสวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวก การ
ใหคําปรึกษาและความชวยเหลือที่เอื้อตอการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
[ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร (สกอ. 3.1)]

ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7
องคประกอบ 2.5.5
√

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.5
คณะฯ มี ร ะบบการบริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษา ด า นการ
รักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ นันทนาการ รวมทั้งการใหคําปรึกษา
แนะนํา และการใหความชวยเหลือ เชน การใหทุน การหางานใหทํา และ
นั ก ศึ ก ษาสามารถใช ส วั ส ดิ ก ารตามที่ ค ณะจั ด ให โ ดยผ า นตามระบบและ
ขั้น ตอนตามที่ ง านบริ หารการศึ ก ษาและกิ จ การนั กศึ ก ษาได จัด ให และมี
บุคลากรที่ใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกในการใช
1) ทุนการศึกษา
ทุนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
1) ทุนการศึกษา ประกอบไปดวยทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
จํานวน 76 ทุน ทุนราชพฤกษ จํานวน 10 ทุน ทุนอาจารย จํานวน 17 ทุน
ทุนจากภายใน จํา นวน 7 ทุน รวมเปนจํา นวน 109 ทุ น เปนจํ านวนเงิ น
805,500.- บาท
2) ทุนฉุกเฉิน สําหรับนักศึกษาที่ประสบเหตุการณรายแรง ที่มี
ผลกระทบตอฐานะทางครอบครัวจนอาจเปนผลเสียตอการศึกษา
3) ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สําหรับใหนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุ น ทรั พ ย เป น ค า เล า เรี ย น ค า ใช จ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การศึ ก ษา ตลอดจน
ค า ใช จ า ยที่ จํ า เป น ในการครองชี พ ระหว า งศึ ก ษา ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
หลักเกณฑตามที่กองทุนฯ กําหนด
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา มีแหลงทุนที่ใหการสนับสนุนคาใชจาย
ในการศึกษา เชน ทุนAsian-Pacific society of cardiology ทุนWHO ทุน
Myanmar Master of Public Health ในปการศึกษา 2554 ซึ่งในป
การศึกษา 2554 มีนักศึกษาที่ไดทุน จํานวน 7 ทุน เปนจํานวนเงินประมาณ
1,650,000 บาท และมีทุนสนับสนุนการทําวิจัย และการไปนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (1)
2) ระบบการชวยเหลือนักศึกษากรณีเหตุฉุกเฉิน
กรณี นั ก ศึ ก ษามี ป ญ หาฉุ ก เฉิ น คณะฯ มี ก ารเป ด สายด ว น ทั้ ง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษานานาชาติ
มีการกํากับดูแลอยางใกลชิดจากผูประสานงานหลักสูตร แตละหลักสูตรทั้ง
เรื่ อ งของความปลอดภั ย และการประสานการติ ด ต อ หน ว ยงานอื่ น ๆที่
นักศึกษาตองการติดตอ

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.5

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (1)
แผนผังแสดงขั้นตอนการขอทุนการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (2)
แผนผังแสดงขั้นตอนระบบการชวยเหลือ
นักศึกษาเมื่อมีปญหาฉุกเฉิน
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.5
3) ระบบการใหบริการดานสุขภาพนักศึกษา
นักศึกษาสามารถเขารับบริการสุขภาพ รักษาพยาบาล ควบคูกับสิทธิ
การรักษาพยาบาลที่รัฐบาลจัดใหแกประชาชน ไดแก สิทธิประกันสุขภาพ
ถวนหนา สิทธิกรมบัญชีกลาง ประกันสังคม ในการนี้มหาวิทยาลัยไดเปด
ให บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลโดยหน ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพนั ก ศึ ก ษา จํ า นวน 8
หนวยงาน ดังนี้คือ1) ศาลายา ชั้น 1 ศูนยการเรียนรูมหิดล 2) รพ.ศิริราช
3)รพ.รามาธิ บ ดี 4)รพ.เวชศาสตร เ ขตร อ น 5) คณะวิ ท ยาศาสตร ตึ ก
ชีววิทยา ชั้น1 6)คณะทันตแพทย 7) คณะเภสัชศาสตร 8) วิทยาเขต
กาญจนบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการใชบริการรักษาพยาบาล ไดจาก
http://www.orsa.mahidol.ac.th
คณะฯ จั ด ปฐมนิ เ ทศ เพื่ อ ต อ นรั บ นั ก ศึ ก ษา และชี้ แ จงรวมถึ ง
สอบถามความตองการ ในเรื่องการจัดสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก การ
ใหคําปรึกษาและการใหความชวยเหลือที่เอื้อตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาระหวางศึกษาอยูที่คณะฯ อีกทั้งกอนจบยังมีการจัดปจฉิมนิเทศ
เพื่อใหขอเสนอแนะแกนักศึกษาจบ
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (3)
4) ระบบการใหคําปรึกษาและแนะแนว
ทุกหลักสูตรของคณะฯ กําหนดใหจัดอาจารยที่ปรึกษา สําหรับ
ดูแลนักศึกษา ทั้งเรื่องการวางแผนการเรียน การใชชีวิต เพื่อเปนผูพูดคุย
สังเกต และรายงานตอคณะกรรมการหลักสูตร แตละหลักสูตร เพื่อนําไป
พิจารณาหาแนวทางปองกันในอนาคต หรือหาแนวทางชวยเหลือในกรณี
ตางๆ
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (4)
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (5)
คณะฯ มีการจัดใหบริการการแนะแนวใหคําปรึกษา ในหลายรูปแบบ ดังนี้
1) การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท Hotline 24 ชั่วโมง จํานวน 2
หมายเลข คือ 089-456-9157 และ 081-908-3229
2) การขอรับคําปรึกษาทาง E-mail หรือ Facebook เพื่อความ
สะดวกในการรับบริการใหคําปรึกษา
3) การใหคําปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ (นักจิตวิทยา/จิตแพทย)
4) การเขาพบ พูดคุยกับนักศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
5) กรณีนักศึกษารองเรียนเรื่องความไมเปนธรรมจากผูดําเนินธุรกิจ
หอพัก งานพัฒนานักศึกษาฯ ไดชวยดําเนินการจนลุลวง ประสบ
ความสําเร็จในการรองเรียนกับสํานักงานคุมครองผูบริโภค

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.5

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (3)
แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับบริการดาน
สุขภาพ ณ หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (4)
ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (5)
แผนผังแสดงขั้นตอนการใหคําปรึกษา แนะแนว
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.5

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.5

6) การใหบริการเกี่ยวกับการศึกษาวิชาทหาร
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (6)
นักศึกษาชาย ที่มีสัญชาติไทย เมื่ออายุ 21 ปบริบูรณจะตองเขารับ แผนผังแสดงขั้นตอนการขอผอนผันเขารับ
ราชการทหาร ในการนี้คณะฯ รวมกับกองกิจการนักศึกษามีการจัดบริการ ราชการทหารและการเขาเรียนและฝกวิชาทหาร
กรณีเขาเรียนและฝกวิชาทหาร (รด) และการใหบริการขอผอนผันเขารับ
การตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหาร
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (6)
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องคประกอบ 2.6

บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา

หลักการ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง เปนที่ยอมรับ
ของสั งคมทั้ งในระดั บชาติ และนานาชาติ สามารถ
ประยุกตใชความรูในการตอบสนองความตองการ/
แกปญหา/ชี้นําและพัฒนาสังคม

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 2.6

2

3

4

5

6

7

√

ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
2.6.1 มีระบบการติดตามประเมินผลและการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต
[ระบบและกลไกการพั ฒ นาสั ม ฤทธิ ผ ลการเรี ย นตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)]

1

1 2 3 4 5 6 7
องคประกอบ 2.6.1
√
ระดับคะแนน

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.1

คณะฯ ดําเนินงานติดตามบัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา โดยมีระบบ
การติดตามประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี
มีงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร รวมกับ
กองแผนงาน มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การ และในระดั บ
บัณฑิตศึกษา มีงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ทําหนาที่วางแผน และ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานในการติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิต
หลังสําเร็จการศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยติดตามภาวะการไดงานทํา
ของบัณฑิต และการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (1-3)

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (1)
แผนผังขั้นตอนการติดตามการมีงานทําของ
ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (2)
แผนผังขั้นตอนการติดตามความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (3)
แผนผังขั้นตอนการติดตามความพึงพอใจตอการ
จัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา

การติดตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2553 (ระยะเวลาการสํารวจ
ระหวางเดือน มกราคม- มีนาคม 2555) พบวาระดับความพึงพอใจภาพรวม
ดานความรู ความสามารถในวิชาการ อยูในระดับมาก คือ 3.51 และระดับ
ความพึงพอใจภาพรวมดานอัตลั กษณบั ณ ฑิต มหาวิท ยาลั ยมหิ ดล อยูใ น
ระดับดีมาก คือ 3.70 (จากระดับคะแนน 5 ระดับ)
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (4)

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (4)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.1
การติดตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับบัณ ฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 (ระยะเวลาการ
สํารวจระหวางเดือน ธันวาคม- พฤษภาคม 2555) พบวาพบวาระดับความ
พึงพอใจภาพรวมดานความรู ความสามารถในวิชาการ อยูในระดับดีมาก คือ
4. 26 แ ล ะ ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ งพอใจ ภ า พร ว ม ด า นอั ต ลั ก ษณ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยมหิดล อยูในระดับดีมาก คือ 4.12 (จากระดับคะแนน 5 ระดับ)
การติดตามความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาในหลักสูตรของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 (ระยะเวลาการสํารวจระหวาง
เดือน ธันวาคม- พฤษภาคม 2555) พบวาระดับความพึงพอใจภาพรวมดาน
ความรู ความสามารถในวิ ชาการ อยู ในระดับ ดี มาก คือ 4.07และระดั บ
ปริญญาตรี2554 (สํารวจเมื่อ18 มีนาคม 2554) พบวาระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมดานความรู ความสามารถในวิชาการ อยูในระดับดี คือ 3.51
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (5)
ระดับปริญญาตรี
การดํา เนิ นการติ ดตามภาวะการได งานทํ าของบั ณ ฑิ ตที่ สํา เร็ จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2554 (3 เดือนหลังสําเร็จ
การศึกษา เก็บขอมูลเมื่อ 2 กรกฏาคม 2555) งานบริหารการศึกษาฯ คณะ
สาธารณสุขศาสตร ดําเนินการจัดเก็บขอมูล และสงขอมูลใหกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการบันทึกและวิเคราะหขอมูล พบวา
1. ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 174 คน
ตอบแบบสอบถาม 168 คน ไดงานทํารอยละ 55.35 ศึกษาตอ
รอยละ 13.09 อยูระหวางรอคําตอบรับจากหนวยงาน และอื่นๆ
รอยละ 31.54
2. ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)
จํานวน 97 คน ตอบแบบสอบถาม จํ านวน 85 คน ไดง านทํ า
รอยละ 94.11 อื่น รอยละ 5.88
ระดับบัณฑิตศึกษา

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.1

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (5)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา ตอการจัดการศึกษาของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจําป
การศึกษา 2554

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (6)
รายงานผลการประเมินการมีงานทําของผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ประจําปการศึกษา 2554

การดําเนินการติดตามภาวะการไดงานทําของบัณฑิตทีส่ ําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัย สํารวจจากระบบออน
ไลน กอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2554 พบวา รอยละ
100 ของบัณฑิต ในระดับบัณฑิตที่ไดงานทํา และประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (6)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.1
สําหรับคุณภาพบัณฑิต พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการ
ตีพิมพ หรือเผยแพรผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ ระดับ ปริญญาโท 44 เรื่อง
ปริญญาเอก 14 เรื่อง ดังตาราง
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (7)
ในปพ.ศ. 2554 บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
มีผลงานวิจยั ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ดังตารางขางลางนี้

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.1

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (7)
สรุปผลงานการตีพิมพวิทยานิพนธ ป พ.ศ.
2554 แยกตามคาถวงน้ําหนัก ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก

ตารางที่ 2.16 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ และเผยแพร ป พ.ศ. 2554
1. ตีพิมพวิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นจัดอยูใน Q1/Q2 หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานขอมูลสากล ISI
(คาน้ําหนัก 1.00)
2. ตีพิมพวิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นจัดอยูใน Q3/Q4 หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทมี่ ีชื่อในประกาศ สมศ. (คาน้ําหนัก 0.75)
3. ตีพิมพวิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
(คาน้ําหนัก 0.75)
4. ตีพิมพวิทยานิพนธในวารสารวิชาการ (คาน้ําหนัก 0.25)
5. ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (คาน้ําหนัก
0.75)
6. ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (คาน้าํ หนัก 0.5)

ผลลัพธ
ระดับปริญญาเอก
15 เรื่อง

ผลลัพธ
ระดับปริญญาโท
-

-

-

31 เรื่อง
18 เรื่อง
3 เรื่อง
47 เรื่อง
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ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
2.6.2 สร า งกลไกเพื่ อ ให ศิ ษ ย ป จ จุ บั น บั ณ ฑิ ต /
ผูสํ า เร็ จ การศึก ษา/ศิ ษ ย เ กา มี ส ว นร ว มในการพั ฒนา
สถาบัน เพื่อสรางความรัก ความผูกพันอยางตอเนื่อง

ระดับคะแนน

1 2 3 4 5 6 7

องคประกอบ 2.6.2

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.2

√

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.2

คณะฯ ดําเนินการเพื่อใหศิษยปจจุบัน บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา/
ศิษยเกา มีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน มีแนวทางและการดําเนินงานสราง
ความสัมพันธตอเนื่องกับศิษยเกา/บัณฑิตขององคกร โดย
1. สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน โดยเชิญ เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (1)
ศิษยเกาเปนอาจารยพิเศษในรายวิชาตางๆ และเปนอาจารยที่ปรึกษารวม รายชื่อศิษยเกาที่ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ
ในการทําภาคนิพนธของนักศึกษาบางสาขา
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (1)
2. การฝกงานปฏิบตั ิงานของนักศึกษา มีศิษยเกาเปนผูประสานงาน เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (2)
ในการสนับสนุนแหลงฝกงาน
และศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและ สรุปการออกฝกภาคสนาม ประจําปการศึกษา
ตางประเทศ ตลอดจนบางครัง้ ยังเปนผูดูแลและสอนนักศึกษาในระหวาง 2554
ฝกงานนอกสถานที่
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (2)
3. เชิญศิษยเกาเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณกับนักศึกษา
ปจจุบันในการกิจกรรม
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (3)

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (3)
สรุปการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ
รวมกับศิษยเกา

4. จัดกิจกรรมเพื่อยกยองและประกาศเกียรติคุณแกศิษยเกาที่ไดรับ
การยกยองและประกาศเกียรติคณ
ุ
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (3)

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (4)
รายชื่อศิษยเกาที่ไดรับรางวัลยกยองและ
ประกาศเกียรติคุณ

5. เชิญศิษยเกาเปนวิทยากร งานประชุมวิชาการที่คณะฯ
เอกสาหมายเลข PH. 2.6.2 (3)

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (5)
โครงการประชุมวิชาการอดีต ปจจุบัน อนาคต
โครงการประชุมวิชาการยุทธการชะลอวัยฯ
โครงการประชุมวิชาโภชนวิทยา ครั้งที่ 12
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องคประกอบ 2.7 ผลลัพธการจัดการศึกษา

ผลการประเมินผลลัพธ

หลักการ ผลลัพธที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการพันธกิจดานการศึกษา อาทิ
ผลลัพธดานการเรียนรูของนักศึกษา ผลลัพธ
ดานการใหความสําคัญตอนักศึกษา ฯลฯ

ระดับคะแนน

1

องคประกอบ 2.7

2

3

4

5

6

7

√

ผลลัพธ
ระดับคะแนนผลการประเมินผลลัพธ
ดาน/
รายการผลลัพธ
ผลลัพธ
1 2 3 4 5 6 7
ดานการศึกษา
2. สัมฤทธิผลดานการศึกษา
1. ผลลัพธดานการเรียนรู
2.67
1. อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
√
รอบเวลาที่กําหนด
2. อัต ราการสํ า เร็ จการศึ กษาของบัณ ฑิ ตปริญ ญาโทในเวลาที่
√
กําหนด (ภายใน 3 ป)
3. อัตราการสําเร็จการศึกษาของ บัณฑิตปริญญาเอกในเวลาที่ √
กําหนด (ภายใน 5 ป)

4. อัตราการสอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการสอบครั้ง
แรก (สํ า หรับ หลั ก สูต รอื่ นๆ ที่ ไม ใ ช ห ลัก สู ต รแพทยศาสตร
บัณฑิต)
5. อัตราการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อจบการศึกษา
(เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
6. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป (สมศ. 1)
7. ผลงานของผูสําเร็จ การศึกษาระดับปริญ ญาโทที่ไ ดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 3)
8. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไ ดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 4)
9. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2)
10. ผลงานพัฒนาและวิจัยการศึกษาทุกรูปแบบ
• ผลลั พ ธ ที่ มุ ง เน น นั ก ศึ ก ษาและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย (Studentand Stakeholder- focused)
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

√
√
√
√
√
3.20
√
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ผลลัพธ
ดาน/
ผลลัพธ

รายการผลลัพธ

12. ความผูกพันของศิษยเกา

ระดับคะแนนผลการประเมินผลลัพธ
1 2 3 4 5 6 7
√

13. ความพึงพอใจของผูใชบัณ ฑิต ระดับปริญญาตรีตอคุณ ภาพ

√

บัณฑิต (สมศ. 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี)
14. ความพึงพอใจของผูใชบัณ ฑิต ระดับปริญ ญาโทตอคุณ ภาพ
บัณฑิต (สมศ. 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท)
15. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาเอกตอคุณภาพ
บัณฑิต (สมศ. 2: คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอก)
คาเฉลี่ย 2.93

√
√
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มาตรฐานคุณภาพ
2.7.1 สัมฤทธิผลดานการศึกษา
ผลลัพธรายการที่ 1 : อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามรอบเวลาที่กําหนด
รายงานผลลัพธ
:
อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามรอบเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา
เปาหมาย
จํานวน นศ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จ
รอยละ
รับเขา/รุน(คน)
การศึกษาตามรอบเวลาที่กําหนด
95%
2552
137
137
100
95%
2553
178
178
100
95%
2554
118
116
98.30
95%
2555
2556
2557

95%
95%
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ผลลัพธรายการที่ 2 : อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโทในเวลาที่กําหนด (ภายใน 3 ป)
รายงานผลลัพธ
:
อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโทในเวลาที่กําหนด (ภายใน 3 ป)
ผลการดําเนินงาน
จํานวน นศ
ปการศึกษา
เปาหมาย
นักศึกษาระดับปริญญาโทสําเร็จ
รอยละ
ในเวลาที่กําหนด (ภายใน 3 ป)
จบ(คน)
2552
2553
2554
2555
2556
2557

N/A
N/A

40%
45%
50%
55%

138
203
179

-

-

88 (วทม.31 ส.ม.57)

43.34
62.01

111 (วท.ม.14 ส.ม.97)
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ผลลัพธรายการที่ 3 : อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาเอกในเวลาที่กําหนด (ภายใน 5 ป)
รายงานผลลัพธ
:
อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาเอกในเวลาที่กําหนด (ภายใน 5 ป)
ผลการดําเนินงาน
นักศึกษาระดับปริญญาเอกสําเร็จ
ปการศึกษา
เปาหมาย
จํานวน นศ
รอยละ
การศึกษาในเวลาที่กําหนด
จบ(คน)
(ภายใน 5ป)
N/A
5
2552
N/A
7
2553
1
14.28
15
2554
20.00
2
13.33
2555
33.33
2556
2557

ผลลัพธรายการที่ 4 : อัตราการสอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก (สําหรับหลักสูตรอื่นๆ ที่
ไมใชหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
รายงานผลลัพธ
: ผลลัพธรายการที่ 5 : อัตราการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อจบการศึกษา (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต)
รายงานผลลัพธ
: สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2. - 55
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ผลลัพธรายการที่ 6

: รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ. 1) (ระยะ 3

เดือนหลังสําเร็จการศึกษา)
รายงานผลลัพธ :
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ. 1) (ระยะ 3 เดือนหลังสําเร็จการศึกษา)

ปการศึกษา

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

2552
2553
2554
2555

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
81.71

2556
2557
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ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 3)
ผลลัพธรายการที่ 7:
รายงานผลลัพธ
:
คณะสาธารณสุขศาสตร ปการศึกษา 2554
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด = 179
คน
2. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท = 101.25
คาน้ําหนัก
0.25
0.50
0.75

ระดับคุณภาพผลงานวิจัย
จํานวนผลงาน
มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
18 เรื่อง
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
47 เรื่อง
มี ก ารตี พิ ม พ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ
31 เรื่อง
(proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
1.00
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
15 เรื่อง
รวมทั้งสิ้น
111 เรื่อง
99 เรื่อง
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*
0.125
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100 = 56.53%
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
ปการศึกษา

เปาหมาย

2552
2553
2554
2555
2556
2557

N/A

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด

ผลรวมถวงน้ําหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ
หรือเผยแพรของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท

ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร

-

96 เรื่อง
99 เรื่อง

4.5

138
203

51.25

4.75

179 (แผน ข 79 คน)

101.2

คารอยละ

23.77

36.90

คะแนนตาม
แกณฑ สมศ.

4.75
5

5
5
5
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ผลลัพธรายการที่ 8 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 4)
รายงานผลลัพธ :
คณะสาธารณสุขศาสตร ปการศึกษา 2554
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด = 11 คน
2. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก = 15
คาน้ําหนัก
0.25

0.50
0.75

1.00

ระดับคุณภาพผลงานวิจยั
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ.

จํานวนผลงาน
3 เรื่อง

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank: www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน ควอไทลที่ 3 หรือ
4 (Q3 หรือ Q4)ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชอื่ ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank: www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน ควอไทลที่ 1 หรือ
2(Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฎอยูในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus
รวมทั้งสิ้น

10 เรื่อง

13 เรื่อง

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*
0.125
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทีต่ ีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก X 100 = 100 %
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
ปการศึกษา

แปาหมาย

2552
2553
2554
2555
2556
2557

N/A
3
4
5
5
5

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด
5
5
15

ผลรวมถวงน้ําหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ
หรือเผยแพรของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
5
5
100

ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร
5
5
13

คารอยละ

คะแนนตาม
เกณฑ สมศ.

30.00
111.36

3
5
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ผลลัพธรายการที่ 9
รายงานผลลัพธ :

: ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2)

ปการศึกษา

เปาหมาย

2552
2553
2554
2555
2556
2557

N/A
4.00
4.00
4.00
4.50
4.50

คาเฉลี่ยของคะแนน
ประเมิน
(คะแนนเต็ม5)
4.36
4.66

คะแนนตาม
เกณฑ สมศ.
4.36
4.66
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ผลลัพธรายการที่ 10 : ผลงานพัฒนาและวิจัยการศึกษาทุกรูปแบบ
รายงานผลลัพธ :
ผลงานเพื่อการพัฒนาและวิจยั การศึกษาทุกรูปแบบ
ปการศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
2558

เปาหมาย
0
1
5
8
11

ผลการดําเนินงาน (คะแนน)
=4/153*100 =2.61% = 1.31
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ผลลัพธรายการที่ 11 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
รายงานผลลัพธ :
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ปการศึกษา
เปาหมายตามเกณฑ สกอ.
ผลการดําเนินงาน
4.29
2552
3.51
4.22
2553
3.51
2554
3.51
4.28
2555
3.51
2556
3.51
2557
3.51
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ผลลัพธรายการที่ 12 : ความผูกพันของศิษยเกา
รายงานผลลัพธ :
จํานวนกิจกรรมที่มีศิษยเกาเขารวม
ปการศึกษา
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
2552
3
3
2553
3
3
2554
5
7
10
2555
10
2556
2557

รอยละ
100.00
100.00
140.00
100.00

10
10
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ผลลัพธรายการที่ 13 : ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอคุณภาพบัณฑิต
(สมศ. 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี)
รายงานผลลัพธ :
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอคุณภาพบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาก คาเฉลี่ยของคะแนน
ปการศึกษา
เปาหมาย
ไดรับการประเมินทั้งหมด
การประเมินบัณฑิต
ประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
2552
4.00
4.16 (จาก FIS)
2553
4.00
4.32
2554
4.00
4.35
2555
4.00
อยูระหวางดําเนินการ
2556
4.00
2557
4.00
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ผลลัพธรายการที่ 14 : ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโทตอคุณภาพบัณฑิต
(สมศ. 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท)
รายงานผลลัพธ :
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโทตอคุณภาพบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาก คาเฉลี่ยของคะแนน
ปการศึกษา
เปาหมาย
ไดรับการประเมินทั้งหมด
การประเมินบัณฑิต
ประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
2552
4.00
4.29
2553
4.00
4.36
4.22
2554
4.00
2555
4.00
อยูระหวางดําเนินการ
2556
4.00
2557
4.00
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ผลลัพธรายการที่ 15 : ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาเอกตอคุณภาพบัณฑิต
(สมศ. 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอก)
รายงานผลลัพธ :
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาเอกตอคุณภาพบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาก
คาเฉลี่ยของคะแนน
ปการศึกษา
เปาหมาย
ไดรับการประเมินทั้งหมด
การประเมินบัณฑิต
ประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
2552
4.00
4.24
2553
4.00
4.37
4.47
2554
4.00
2555
4.00
อยูระหวางดําเนินการ
2556
4.00
2557
4.00
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 2 : มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา
สรุปผลดําเนินการ
คณะสาธารณสุขศาสตร มีระบบและกลไกการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรองคณบดีบริหารการศึกษา
รองคณบดีบัณฑิตศึกษา และผูชวยคณบดี ดูแลรับผิดชอบรวมกับงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา โดยมี
คณะกรรมการประจํา คณะกรรมการบริหารการศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกระดับ เปนกลไกติดตาม กํากับ สนับสนุน และประเมินผล
ในปการศึกษา 2554-2555 คณะฯ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปดังนี้
ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100.00
สําหรับบัณฑิตศึกษา จํานวน 21 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100.00 บัณฑิตระดับปริญญาตรี สามารถจบ
การศึกษาไดภายในวงรอบการจัดการศึกษา 4 ป คิดเปนรอยละ 100.00 สําหรับบัณฑิตปริญญาโทสามารถจบ
การศึกษาภายใน 3 ป รอยละ 70.22 ผลงานตีพิมพทั้งหมด 99 เรื่อง บัณฑิตปริญญาเอก สามารถจบการศึกษา
ภายใน 5 ป คิดเปนรอยละ 33.33 ผลงานตีพิมพของบัณฑิตปริญญาโท และปริญญาเอกไดคะแนน = 5
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
1. คณาจารยคณะสาธารณสุขศาสตรมีความสามารถเฉพาะสาขาดานสาธารณสุขทั้งหมดทุกดาน ทั้ง
ดานระบาดวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตและกีฏวิทยา ชีวสถิติ บริหารงานสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดลอม วิศว
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โภชนาการ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร การ
พยาบาลสาธารณสุข อนามัยครอบครัว และอนามัยชุมชน ทําใหไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ทําวิจัย
และเปนกรรมการในคณะกรรมการตางๆ หลายกระทรวง เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้นคณาจารยจึงสามารถนําความรู และประสบการณมาถายทอดใหนักศึกษา บุคลากร
และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณาจารยภายในคณะฯ ไดเปนอยางดี
2. คณะสาธารณสุขศาสตรมีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจน มีแผนงานโครงการพัฒนา
การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาปจจัยเอื้อตางๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา
3. คณะฯ จัดระบบการเรีนรูและประยุกตการนําองคความรูในหองเรียนมาใชสูการปฏิบัติ ดวยการฝก
ปฏิบัติภาคสนามทุกหลักสูตรของคณะฯ อีกทั้งมีการฝกภาคสนามรวมของคณะฯ เพื่อฝกใหนักศึกษาเปนนัก
สาธารณสุขที่แข็งแกรง นําไปสูการสรางชุมชนที่เขมแข็ง ตอไปในอนาคต
จุดออน / แนวทางแกไข
1. คณาจารยคณะสาธารณสุขศาสตรมีภารกิจมากมาย และหลักสูตรทั้งหมด มีจํานวน 26 หลักสูตร ทํา
ใหคณาจารยมีเวลาทําวิจัยคอนขางนอย ดวยมีภาระงานสอนมาก ดังนั้นคณะฯ จึงสงเสริมงานวิจัยทางการศึกษา
เพื่อใหคณาจารยไดปฏิบัติการทั้งสองอยางควบคูกัน เปนการใชเวลาใหเปนประโยชนและนําผลที่ไดจากการวิจัยมา
ใชปรับปรุงการเรียนการสอน ตอไป
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2. ในดานกิจการนักศึกษา คณะฯ โดยงานบริหารการศึกษาฯและผูรับผิดชอบนาจะกําหนดแผนพัฒนา
นักศึกษาเพื่อใหไดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ใหเปนระบบ พรอมทั้งนําขอมูลนักศึกษาที่เปนขอมูลพื้นฐานมา
วิเคราะหและทําแผนพัฒนานักศึกษาใหเปนลําดับขั้นในแตละป ใหชัดเจน
3. คณะฯ นาจะเพิ่มกิจกรรมศิษยเกาสัมพันธ โดยใช Website เปนสื่อกลาง โดยจัดตั้งผูรับผิดชอบระบบ
ใหชัดเจน
4. การรวบรวมขอมูลระดับบัณฑิตศึกษายังจัดระบบไมชัดเจน
นาจะตองมีการรวบรวมขอมูลใหเปน
ฐานขอมูลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ
สรุปผลลัพธ/ตัวบงชี้
ผลลัพธที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจดานการศึกษา คาเฉลี่ย = 2.93
จําแนกเปน
ผลลัพธดานการเรียนรูของนักศึกษา

= 2.67

ผลลัพธดานการใหความสําคัญตอนักศึกษา

= 3.20
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มาตรฐานคุณภาพที่ 3
หลักการ

มาตรฐานคุณภาพด้ านการวิจยั

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งมีกลไกในการควบคุม
คุณภาพงานวิจัย เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ ที่ไดมาตรฐานสากล
สามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

องคประกอบ 3.1 ระบบและกลไก
หลักการ

มี ร ะบบและกลไก ที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด งานวิ จั ย /
นวัตกรรมที่มีมาตรฐานสากล/เกิดประโยชนตอ
ประเทศชาติ

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.1

2

3

องคประกอบ 3.1

มาตรฐานคุณภาพ
3.1.1 มีน โยบายและแผนงานวิ จัย ซึ่ งตอบสนองต อ
เป า หมาย/วิ สั ย ทั ศ น ข องมหาวิ ท ยาลั ย สอดคล อ ง กั บ
ยุทธศาสตรของชาติ

1

4

5

6

7

5

6

7



ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1

องคประกอบ 3.1.1

2

3

4


เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.1

คณะสาธารณสุขศาสตร กําหนดนโยบายการวิจัยขององคกร ที่ เอกสารหมายเลข PH. 3.1.1 (1)
สอดคลองและตอบสนองตอเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดนโยบาย  นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย ที่ เ น น คุ ณ ภาพในระดั บ สากล มี ก าร
ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555-2559
สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ  แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแตการศึกษาในระดับโมเลกุลจนถึงระดับชุมชน สนับสนุนและผลักดันให
พ.ศ. 2552-2555
เกิดการรวมกลุมวิจัย และการสรางเครือขายการวิจัย เพื่อรองรับการปฏิรูป  แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุข
ระบบวิจัยของประเทศ และการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน โดย
ศาสตร พ.ศ. 2553-2555
สรางความรวมมื อในการวิจัยสหสาขาภายในคณะ และภายในเครือขา ย
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ รวมทั้งการวิจัย
รวมกับนักวิจัยในตางประเทศ
คณะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร
พ.ศ.2553-2555 ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2552-2555 โดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
มีรายละเอียดดังนี้
ยุ ทธศาสตร ที่ 1 สร า งความเข มแข็ งของเครื อข ายงานวิ จั ยและ
การศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งมีตัวชี้วัดตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเปนเลิศ
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 1
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.1

ในการวิจัย (Research Excellence) และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติ พ.ศ. 2555-2559
คณะกําหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยของคณะ คือ จํานวน
บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งหมด ปปฏิทิน 2555 เฉลี่ย 1 เรื่อง/
คน/ป เปนจํานวนบทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 0.45
เรื่อง/คน/ป และนานาชาติ 0.55 เรื่อง/คน/ป พ.ศ.2555 พบวา สัดสวน
ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งหมดตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
เฉลี่ย 0.78 เรื่อง/คน/ป เปนจํานวนบทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 0.37 เรื่อง/คน/ป และนานาชาติ 0.41 เรื่อง/คน/ป
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.1 (1)
ปงบประมาณ 2555 รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา เอกสารหมายเลข PH. 3.1.1 (2)
 ขอตกลงการปฏิบตั ิงานของคณะ
และคณะกรรมการวิจัยกําหนดแผนงานวิจัยที่เปนโครงการตอเนื่อง
สาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555
ตอบสนองเปาหมาย/วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับยุทธศาสตร
สวนที่ 1
การวิจัยของชาติ 5 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย
การวิจัยของคณะ จํานวน 3,373,000 บาท ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเปนเลิศในการวิจัย
แผนงานพัฒนาบริการวิชาการสูความเปนเลิศ
1.1 โครงการการเตรียมวารสารสาธารณสุขศาสตร และวารสารนานาชาติออนไลน (Asia
Journal of Public Health) เขาสูฐานขอมูลสากล จํานวน 343,000 บาท
แผนงานสรางความเปนเลิศงานวิจัย
1.2 โครงการปรับระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพในวารสารแบบครบวงจร
จํานวน 2,700,000 บาท
แผนงานพัฒนาองคความรู
1.3 โครงการจัดการความรูจากงานวิจยั และงานสรางสรรค จํานวน 30,000 บาท
1.4 โครงการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตํารา และหนังสือทางวิชาการ
จํานวน 200,000 บาท
แผนงานพัฒนาบุคลากร
1.5 โครงการเสริมสรางการพัฒนาตําแหนงวิชาการ จํานวน 100,000 บาท

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.1 (2)
รองคณบดี ฝ ายวิ จั ยและนวั ต กรรมการศึ ก ษา ทํ าหน า ที่ติ ด ตาม เอกสารหมายเลข PH. 3.1.1 (3)
ควบคุมกํากับ สนับสนุน และประเมินผลการดําเนินการวิจัยตามยุทธศาสตร  ขอตกลงการปฏิบตั ิงานของคณะ
โดยคณะกรรมการวิจัยพิจารณาโครงการวิจัยเสนอผานคณะ เพื่อขอทุนวิจัย
สาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555
เงิน งบประมาณแผนดิ นจากมหาวิท ยาลั ยมหิ ดล พิจารณาจัดสรรทุ นวิจั ย
สวนที่ 2
CMB สํา หรับ นักวิ จัยรุน ใหม และดํา เนินการติ ดตามผลการดํ าเนิ นงาน
โครงการวิจัยจากเงินรายไดคณะ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานทุกไตรมาส
เพื่อรายงานเขาระบบ MUFIS และรายงานตามขอตกลงการปฏิบัติงาน ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.1 (3)
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 2

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.1
ผลการประเมินกระบวนการ

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.1
มาตรฐานคุณภาพ
3.1.2 มี ร ะบบและกลไกบริ ห ารจั ดการงานวิ จั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
[ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
(สกอ. 4.1)]

ระดับคะแนน
องคประกอบ 3.1.2

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.2
คณะ กําหนดโครงสราง หนาที่ และ มอบหมายคณะกรรมการชุด
ต า งๆ เพื่ อ วางนโยบาย/แนวทางกํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการ
ดําเนินการงานวิจัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร
1. คณะกรรมการวิจัย ซึ่งมีอาจารยซึ่งเปนผูแทนจากทุกภาควิชา
เปนกรรมการ
2. คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย ที่ มี
องคประกอบครบถวนตามนโยบายการกํากับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ.
2551 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการ เพื่อกําหนดแนวทาง/แผนปฏิบัติงานในการมุงสูศูนยความเปน
เลิศทางวิชาการเฉพาะดาน เพื่อการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติและการสรางนักวิจัยรุนใหม
4. คณะอนุ ก รรมการเครื อ ข า ยการวิ จั ย สถาบั น การศึ ก ษา
สาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ
5. คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความ
ปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ เพื่ อ ดํ า เนิ น การพิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการวิ จั ย ที่
เกี่ยวของ
6. คณะกรรมการการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
7. กองบรรณาธิ การวารสารสาธารณสุข ศาสตร ซึ่ งเปน วารสาร
ระดั บ ชาติ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษารั บ รอง มี Peer
Reviewer สําหรับคัดกรองผลงานวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานดานการวิจัย
8. กองบรรณาธิการวารสาร Asia Journal of Public Health ซึ่ง
เปน e-journal วารสารระดับนานาชาติ มี Peer Reviewer สําหรับคัดกรอง
ผลงานวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานดานการวิจัย
9. กองบรรณาธิการจัดทําวารสารฉบับพิเศษ โดยความรวมมือกับ
วารสารจดหมายเหตุทางแพทย ซึ่งเปนวารสารเทียบเทาระดับนานาชาติ
10. ที่ปรึกษาประจําคลินิกการวิจัยและคลินิกการขอจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.2
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.2 (1)
 คํ า สั่ ง ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร ที่
477/2553 เรื่ อ งแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
วิจัย ลว. 21 ตุลาคม 2553
 คํ า สั่ ง ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร ที่
475/2554 เรื่ อ งแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ลว. 3
สิงหาคม 2554
 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 12/2553
เรื่ อ ง แต ง ตั้ งคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
กลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ลว.13 มกราคม 2553
 คํ า สั่ ง ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร ที่
134/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการ
จั ด การความรู จ ากงานวิ จั ยหรื องาน
สรางสรรค ลว. 9 มีนาคม 2554
 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 39/2555
เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง กองบรรณาธิ ก ารวารสาร
สาธารณสุ ข ศาสตร ลว. 1 กุ ม ภาพั น ธ
2555
 คํ า สั่ ง ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร ที่
202/2555 เรื่อง แตงตั้งกองบรรณาธิการ
วารสาร Asia Journal of Public Health
ลว. 20 เมษายน 2555
 คํ า สั่ ง ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร ที่
368/2555 เรื่อง แตงตั้งกองบรรณาธิการ
จั ด ทํ า วารสารฉบั บ พิ เ ศษ
ลว. 17
กรกฎาคม 2555
 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 480/2553
เรื่อง แตงตั้งที่ปรึกษาประจําคลินิกการวิจัย
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 3

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.2

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.2

และคลิ นิ ก การขอจริ ย ธรรมการวิ จั ย ใน
มนุษย ลว. 21 ตุลาคม 2553

ดังโครงสราง ในแผนภาพ
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.2 (1)

แผนภาพที่ 3.1 โครงสรางการบริหารงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงสรางการบริหารงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดีฝายวิจัยและ
นวัตกรรมการศึกษา
ผูแทนภาควิชาตางๆ

คณะกรรมการวิจยั

งานวิจัยและ
วิชาการ
จัดปจจัยเอื้อ

ผูชวยคณบดีฝายวิจัย และชมรม Research Club

กองบรรณาธิการ
วารสารสาธารณสุข
ศาสตร

กองบรรณาธิการ
วารสาร Asia
Journal of Public
Health

แผน/โครงการ
ประสานงานเปน
ผูชวยเลขาทุก
กรรมการ
- ทุนวิจัย CMB
- ทุนรวมกลุมวิจัย
- ทุนการตีพิมพ
- ทุนการนําเสนอ
ผลงาน
- ทุนวิจัย
การศึกษา/R2R
- co-funding

ติดตาม ประเมินผล

จัดทํา CV
จัดทําฐานขอมูลการวิจัย

คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย

กองบรรณาธิการ
จัดทําวารสารฉบับ
พิเศษ

คณะอนุกรรม
การกลั่นกรอง
โครงการที่
เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรูจาก
งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค

คณะกรรมการ
เสริมสรางการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา
ตํารา

คณะกรรมการบริหาร
โครงการศูนยวิจัยเพื่อ
มุงสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ

(Journal of the Medical
Association of Thailand)

(EnvironmentAsia)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 4

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.2

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.2

นอกจากคณะกรรมการดั ง กล า ว คณะ มี ค ณะกรรมการชุ ด อื่ น เอกสารหมายเลข PH. 3.1.2 (2)
 คํ า สั่ ง ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร ที่
สนับสนุนการวิจัย เชน
479/2553 เรื่อ ง แตง ตั้งคณะกรรมการ
 คณะกรรมการเสริมสรางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตํารา และ
เสริมสรางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
หนังสือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนใหอาจารย บุคลากรเขียนตํารา
ตํารา และหนังสือทางวิชาการ ลว. 21
และ หนังสือวิชาการจากผลงานวิจัยของอาจารย
 คณะกรรมการส ง เสริ ม การพั ฒ นาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ และ
ตุลาคม 2553
คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองผลงานวิชาการ
 คํ า สั่ ง ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร ที่
ซึ่งมีสวนชวยใหการสนับสนุนการวิจัยใหเกิดการวิจัยแบบครบวงจร
493/2553 เรื่อ ง แตง ตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ
และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงาน
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.2 (2)
วิชาการ ลว. 22 ตุลาคม 2553

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 5

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

มาตรฐานคุณภาพ
3.1.3 มี ก ารสนั บ สนุ น ทางด า นการเงิ น และป จ จั ย
เกื้อหนุนในการทําวิจัย เพื่อผลิตนักวิจัยรุนใหม และ
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1

องคประกอบ 3.1.3

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.3
คณะสาธารณสุขศาสตรจัดทําแผนสนับสนุนดานการเงินและปจจัย
เกื้อหนุนแกงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต และ R2R (P) โดยจัดสรร
งบประมาณจากเงิ น รายได ข องคณะสาธารณสุ ข ศาสตร และจากรายได
เงินกองทุน China Medical Board (CMB) เพื่อสนับสนุนการวิจัยแบบครบ
วงจรสําหรับบุคลากรภายในคณะเพื่อเสริมสรางความรูและทักษะของผูวิจัย
ในปงบประมาณ 2555 คณะไดเพิ่มงบประมาณเปนปละ 3,373,000 บาท
บาท โดยแบงสัดสวนการสนับสนุนการวิจัย เปนทุนสนับสนุน 6 ประเภท
รวมงบประมาณไมเกิน 2,500,000 บาท ดังนี้
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย CMB สําหรับอาจารยใหม/สําหรับอาจารย
ทั่วไป (800,000)
2. ทุนอุดหนุนการวิจัย R2R/การวิจยั การศึกษา (100,000)
3. ทุนอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจยั ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ (400,000)
4. ทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (400,000)
5. ทุนสนับสนุนการรวมกลุมวิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ
และวิจัย (600,000)
6. ทุนสนับสนุนการพัฒนาตําราและหนังสือทางวิชาการ
(200,000)
นอกจากนี้คณะจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรดานการ
วิจัยและวิชาการ และจัดทําวารสารฉบับพิเศษปละ 873,000 บาท
รูปแบบและจํานวนเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดที่องคกร
จัดสรรและแหลงทุนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต และ
R2R ในป ง บประมาณ 2555 คณะได รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากเงิ น
งบประมาณแผนดิน จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 5,600,000 บาท
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.3

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.3 (1)
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงิน
อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากเงิ น กองทุ น China
Medical Board พ.ศ. 2554
 บันทึกขอความแจงอนุมัติโครงการวิจัยที่
ไ ด รั บ ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร วิ จั ย จ า ก เ งิ น
งบประมาณแผนดิน ประจําป 2555
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงิน
อุ ด หนุ น การตี พิ ม พ บ ทความวิ จั ย พ.ศ.
2555
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงิน
อุดหนุนการนําเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.
2555
 ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุม
วิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ
และวิจัย พ.ศ. 2551
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุน
สนับสนุนการพัฒนาตําราและหนังสือทาง
วิชาการ พ.ศ. 2551
 รายงานสรุปผลการสนับสนุนทุนอุดหนุน
และทุ น สนั บ สนุ น ประจํ าป ง บประมาณ
2555
 รายงานสรุปทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ
2555

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 6
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.3
ตารางที่ 3.1 รายงานผลลัพธที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ
แผนดิน

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.3

งบประมาณที่
ไดรับ
1,700,000 บาท

ชื่อโครงการวิจัย/หัวหนาโครงการ
1. การศึกษาการถายเทคารบอนในการใชพืชพลังงานของ
ประเทศไทย (ผศ.จงจินต ผลประเสริฐ)
2. วิ ท ยาการระบาดระดั บ โมเลกุ ล ของไวรั ส ก อ โรคผ า น
ทางเดินอาหารในหอยกาบคู (รศ.ลีรา กิตติกูล)
3. การประยุกตการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ในการเยี ยวยาสุขภาพ (กรณี ประยุกต การปฏิบัติสมาธิ
SKT1-SKT7 กับโรคเรื้อรัง และผูปวยระยะสุดทาย) (รศ.
สมพร กันทรดุษฏี เตรียมชัยศรี)
รวมเปนเงิน

900,000 บาท
3,000,000 บาท

5,600,000 บาท

ตารางที่ 3.2 รายงานผลลัพธที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะ
สาธารณสุขศาสตร
งบประมาณที่
ไดรับ
-

ประเภททุน
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน CMB
2. ทุนอุดหนุนการรวมกลุมวิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทาง
วิชาการและวิจัย จํานวน 3 ทุน
3. ทุ น อุ ด หนุ น การตี พิ ม พ บ ทความวิ จั ย ในวารสารวิ ช าการ
ระดับนานาชาติ จํานวน 11 ทุน
4. ทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ จํานวน 2 ทุน
5. ทุนการพัฒนาตําราและหนังสือทางวิชาการ
รวมเปนเงิน

600,000 บาท
114,431 บาท
60,000 บาท
774,431 บาท

ตารางที่ 3.3 รายงานผลลัพธดานทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหลงทุนภายนอก
(ในประเทศ)
ประเภททุน
1. หนวยงานรัฐในประเทศ จํานวน 9 โครงการ
2. ภาคเอกชนในประเทศ จํานวน 1 โครงการ
รวมเปนเงิน

งบประมาณที่ไดรับ
2,242,000 บาท
86,000 บาท
2,328,000 บาท

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 7
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.3
ตารางที่ 3.4 รายงานผลลัพธดานทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหลงทุนภายนอก
(ตางประเทศ)
ประเภททุน
1. หนวยงานรัฐตางประเทศ จํานวน 3 โครงการ
2. ภาคเอกชนตางประเทศ
รวมเปนเงิน

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.3

งบประมาณที่ไดรับ
1,542,098.20 บาท
1,542,098.20 บาท

ในภาพรวม คณะรับทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันรวม
ทั้งสิ้ น 10,070,098.20 บาท จํานวน 19 โครงการ คิ ดเป นจํา นวนเงิ น
สนั บสนุ นงานวิ จั ยจากภายในและภายนอก 66,250.65 บาทต ออาจารย
ประจํ า และนั ก วิ จั ย (10,070,098.20 บาท/152 คน) โดยอาจารย แ ละ
นักวิจัยไดรับทุนภายในและภายนอกสถาบัน คิดเปนรอยละ 10.5
(16 คน x 100/152 คน)
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.3 (1)
สํ า หรั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร คณะมี โ ครงการบรรยายพิ เ ศษ เอกสารหมายเลข PH. 3.1.3 (2)
เกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 3 วัน ดังนี้
• รายงานสรุ ป ผลการบรรยายพิ เ ศษ
1. เรื่อง “แนวทางการสงเสริมการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการของ
แตละครั้ง
มหาวิทยาลัยมหิดลและการสรางผลงานวิจัยใหมีคุณภาพดีมากเพื่อ
เสนอขอตํา แหนง ทางวิ ชาการ” วันที่ 26 เมษายน 2555 9.0012.00 น. จํานวน 3 ชั่วโมง
2. เรื่อง “เกณฑการเสนอขอและพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ” วันที่
26 เมษายน 2555 13.00-16.00 น. จํานวน 3 ชั่วโมง
3. เรื่อง “การเขียนเอกสารประกอบการสอน แผนการสอน เพื่อเสนอ
ขอตําแหนงทางวิชาการ” วันที่ 30 เมษายน 2555 9.00-12.00 น.
จํานวน 3 ชั่วโมง
4. เรื่อง “เทคนิคการแตงตําราและหนังสือวิชาการใหมีคุณภาพใน
ระดับดีมาก” วันที่ 30 เมษายน 2555 13.00-16.00 น. จํานวน 3
ชั่วโมง
5. เรื่อง “ตอบคําถามขอสงสัยเกี่ยวกับการเสนอขอตําแหนงวิชาการ”
วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 9.00-10.30 น. จํานวน 1.30 ชั่วโมง
6. เรื่อง “ฝกปฏิบัติการเขียนแบบคําขอรับการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ (ก.พ.อ.03)” วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 10.45-12.00 น.
จํานวน 1.15 ชั่วโมง
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.3 (2)
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 8
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มาตรฐานคุณภาพ
3.1.4 มีระบบสารสนเทศ และฐานข อ มูล งานวิ จั ย ที่
เปนปจจุบัน สามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการ
และการสรางงานวิจัย

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 3.1.4

1
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4
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6

7



เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.4
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.4 (1)
งานวิ จั ย และวิ ช าการ ประมวลและรวบรวมข อ มู ล เพื่ อ จั ด ทํ า  http://www2.ph.mahidol.ac.th/res
สารสนเทศงานวิจัยขององคกร (P) และนําขึ้น Website ของงานวิจัยฯ
earch/thai/
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/
 http://www2.ph.mahidol.ac.th/resea
rch/thai/Report/publishreport.php
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.4

แผนภาพที่ 3.2 หนา page งานวิจัย
และจัด ทํ าฐานข อ มู ลสารสนเทศงานวิ จัย ของคณะ ได แ ก ฐานข อ มูล ด า น
ผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ ล งวารสารระดั บ นานาชาติ / ระดั บ ชาติ และจั ด เก็ บ
ผลงานวิจัยที่มีคา Impact Factor / h index / Citation พัฒนา ปรับปรุง
เพิ่มการจัดเก็บขอมูลผลงานตีพิมพของคณาจารยที่ลงในฐานขอมูล SCOPUS
ตั้งแตป 2000 ถึงปจจุบัน และปรับปรุงคา Citation ทุกๆ 6 เดือน พรอมทั้ง
เก็บ link abstract ที่อยูใน Journal นั้นโดยตรง สามารถคัดกรองขอมูลใน
ดานตางๆ เพื่อใหรายงานผลขอมูลในมิติตางๆ ไดมากขึ้น

http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Report/publishreport.php

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.4 (1)
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 9
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.4

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.4

งานวิจัยและวิชาการ จัดระบบการเก็บรวบรวมขอมูลดานการ เอกสารหมายเลข PH. 3.1.4 (2)
วิจัยของคณะดว ยการจัดเก็บข อมูลจาก 13 ภาควิชาทุก 3 เดือน โดยใช  ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D1a
แบบฟอร ม RU เป น แบบฟอร ม เก็ บ ข อ มู ล ด า นการวิ จั ย ซึ่ ง เดิ ม มี อ ยู 8
โครงการวิจัย
แบบฟอรม ในปงบประมาณ 2554 ไดเพิ่มเติมแบบฟอรมเปน 10 แบบฟอรม
 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D1b
คือ RU12-D1 ถึง RU12-D8 เพื่อนําขอมูลดานการวิจัยของอาจารยจากทุก
 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D2
ภาควิชามาจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศงานวิจัยของคณะ
 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D3
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.4 (2)
 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D4
 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D5a
 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D5b
 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D6
 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D7
 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D8
การเตรีย มรับการประเมินคุณ ภาพภายนอก คณะนํ าขอมูลมา
ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใหเปน
ประโยชนและสนับสนุนงานวิจัยอยางแทจริง ปรับฐานขอมูลการวิจัย ผลงาน
การตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยแบงผลงานการ
ตีพิมพตามวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ Q1, Q2, Q3, Q4

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 10
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ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
3.1.5 มีระบบประกันคุณภาพงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล

ระดับคะแนน

1

องคประกอบ 3.1.5

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.5
คณะแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม จรรยาบรรณการทําวิจัย เพื่อ
พิจารณาความถูกตองทางวิชาการของโครงการวิจัย มีระบบประกันคุณภาพ
งานวิจัยเพื่อดูแลเรื่องจรรยาบรรณการทําวิจัย ดังนี้
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.5

คณะกรรมการวิจัย
พิจารณาการใหทุนอุดหนุนการวิจัยจากทุน CMB และทุนสนับสนุน
การรวมกลุ ม วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาความเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการและวิ จั ย โดยทุ ก
โครงการวิ จั ย จะผ า นกระบวนการประเมิ น โครงการวิ จั ย ให เ ป น ไปตาม
มาตรฐานทางวิ ช าการของสาขาวิ ช าการนั้ น ๆ ซึ่ ง ต อ งผ า นการประเมิ น
โครงการ (Pre-Evaluation) จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยพิ จ ารณาทั้ ง ในเรื่ อ ง
มาตรฐานทางวิชาการ ความเหมาะสมในเรื่องของงบประมาณ ความมี
คุณคาสมควรไดรับการสนับสนุนใหดําเนินงานวิจัยตามขอเสนอโครงการ
รวมทั้งการพิจารณาการดําเนินงานวิจัย ตองคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผูเกี่ยวของ ตัวอยางที่ใชทดลอง และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลัก
จริยธรรมการวิจัยในคน ในสัตวทดลอง และความปลอดภัยทางดานชีวภาพ
ดานเคมี ดานรังสี และดานอนามัยและสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ ผูวิจัยจะตองมีการสงรายงานความกาวหนาและรายงานการใช
จายเงินโครงการ/สงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และรายงานการใชจายเงิน
เมื่ อสิ้ น สุด โครงการ และจะมี การประเมิ นรายงานการวิจั ยฉบั บสมบู ร ณ
(Post-Evaluation) จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ พิ จ ารณาว า โครงการวิ จั ย นั้ น
ดําเนินงานวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
หรือไม และในการโฆษณาเผยแพรขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับผลงานวิจัยตาม
โครงการ ในสิ่งพิมพใดหรือสื่อใดในแตละครั้ง ผูรับทุนตองระบุขอความที่
แสดงวาการวิจัยไดรับเงินอุดหนุนจากทุน China Medical Board (CMB)
คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัย มหิด ล หรื อภาษาอัง กฤษว า “The
study was funded by the China Medical Board of New York
(CMB), Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok,
Thailand”

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (1)
• แบบฟอร ม ขอทุ น CMB/ตี พิ ม พ / เสนอ
ผลงาน
• แบบประเมิ น โครงการวิ จั ย ที่ ข อรั บ ทุ น
CMB (Pre-Evaluation)
• แบบประเมิ น โครงการวิ จั ย ที่ ข อรั บ ทุ น
CMB (Post-Evaluation)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.5

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.5

นอกจากนั้นแลว คณะกรรมการวิจัยพิจารณาทุนอุดหนุนการตีพิมพ เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (1)
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และทุนอุดหนุนการนําเสนอ • ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพผลงานวิ จั ย เชิ ง
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยไดตรวจสอบคุณสมบัติ
วิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูลที่เกี่ยวของและการละเมิดกฎหมายทรัพยสินทางปญญา และการระบุ
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป
Acknowledgements ในกิ ตติกรรมประกาศวา “This study was
2554
partially supported for publication by the China Medical Board • ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพผลงานวิ จั ย เชิ ง
(CMB), Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok,
วิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Thailand”
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป
การประเมิ นคุ ณภาพผลงานวิ จั ย คณะได ส งผลงานวิ จั ยเข าร วม
2552
โครงการ “การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 2554” (ครั้งที่ 2) โดยใช
ขอมูลในป พ.ศ. 2552 และ 2553 จัดโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ไดประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2556 ผลการประเมินของ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งอยูในกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ไดคา TRF-Index 4.3 ระดั บคุณภาพ (RATE) ได ระดั บ 4
ความหมาย “Very Good”
ซึ่งเมื่อเทียบกับผลการประเมินที่ผานมาของ ครั้งที่ 1 ซึ่งคณะไดเขา
รวมโครงการ “การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 2552” ใชขอมูลในป
พ.ศ. 2550 และ 2551 ผลการประเมิน ไดคา TRF-Index 3.3 ระดับคุณภาพ
(RATE) ไดระดับ 3 ความหมาย “Good”
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (1)

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (2)
ระบบ กลไก และการดําเนินงาน เรื่องความปลอดภัยดานอาชีว
• หนังสือแจงการพิจารณาโครงการวิจัยที่
อนามัยและสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยของ
เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
หองปฏิบัติการ มีการพิจารณาตาม SOP
ใหจัดอยูในงานวิจัยประเภทที่ 1 (Risk
กรณีที่ตองขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอการรับรองจรรยาบรรณ
Group 1)
การใชสัตวทดลอง คณะจะสงโครงการไปยังคณะกรรมการพิจารณาดาน
จรรยาบรรณการใชสัตวทดลองของมหาวิทยาลัยมหิดล
จํ า นวนโครงการวิ จั ย ที่ ส ง เข า มาขอรั บ การพิ จ ารณาจากคณะ
อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ปงบประมาณ 2555 พิจารณาโครงการวิจัย จํานวน 1 โครงการ
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (2)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.5
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ระบบและกลไกในการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการทดลองในคน
ตามมาตรฐานสากล (D) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ของคณะสาธารณสุขศาสตร ดําเนินการตาม SOP และตามนโยบาย
การกํากับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2551 ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
เลขทะเบี ยน IORG Number 0002101 IRB 00005262-Mahidol
University IRB#5 และไดรับการประเมินคุณภาพการดําเนินงานของ
คณะกรรมการฯ จากคณะผูเยี่ยมสํารวจตาม MUQD: IRB Internal Survey
และได รั บ ประกาศนี ย บั ต รรั บ รองการเยี่ ย มสํ า รวจ เมื่ อ วั น ที่ 31 ตุ ล าคม
2555-1 พฤศจิกายน 2555
ขอมูลของกรรมการฯ ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร
มี
องคประกอบตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีความหลากหลายในคุณวุฒิ,
มี ทั้ ง เพศชายและหญิ ง , มี ค วามหลายหลากในวั ย วุ ฒิ , มี บุ ค คลภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดลรวมเปนกรรมการ ทําหนาที่พิจารณาโครงการวิจัย ที่
เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ทั้งที่เปนโครงการวิจัยของ
อาจารย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของ
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร แต ล ะโครงการจะได รั บ การประเมิ น จาก
คณะกรรมการ ในกรณีพิจารณาแบบ Full-board review แตละโครงการจะ
มี ก รรมการ 3 คน (Primary reviewer) และนํ า เรื่ อ งเข า ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ
พิจารณาเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะประชุมทุกวันพุธสัปดาหที่ 3 ของเดือน / ใน
กรณีพิจารณาแบบ Expedited review แตละโครงการจะมีกรรมการ 2 คน
(Primary reviewer) จะมอบหมายใหประธานกรรมการฯ และกรรมการ 1
คน ทําหนาที่พิจารณาโครงการ หรือรองประธานกรรมการฯ และกรรมการ
1 คน ทําหนาที่พิจารณาโครงการ หรือกรรมการ 2 คน ทําหนาที่พิจารณา
โครงการ โดยมีแนวทางเชนเดียวกับการพิจารณาโครงการที่ตองเขาพิจารณา
แบบครบองคประชุม (Full-board review) เมื่อโครงการวิจัยผานการ
พิ จ ารณาเรี ย บร อ ย ประธานคณะกรรมการฯ จะออกเอกสารรั บ รอง
จริย ธรรมการวิ จัย ในมนุ ษย โดยใบรั บรองจริ ยธรรมการวิจั ยในมนุษ ย มี
กําหนดวันหมดอายุคือ 1 ป นับจากวันที่ออกใบรับรองให
จํ า นวนโครงการวิ จั ย ที่ ส ง เข า มาขอรั บ การพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ป พ.ศ. 2555 พิจารณา
โครงการวิจัย จํานวน 301 โครงการ
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (3)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.5
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (3)
• ประกาศนียบัตรรับรองการเยี่ยมสํารวจ
Survey Visit Certificate
• หนังสือรับรองมาตรฐานของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
ประจํา คณะสาธารณสุขศาสตร
• เอกสาร เลขทะเบียน IORG Number
0002101 IRB 00005262-Mahidol
University IRB # 5 ขอมูลของกรรมการฯ
ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร
• คูมือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.5
การติดตาม ประเมินผลระบบประกันคุณภาพงานวิจัยขององคกร
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย ติ ด ตามผลการ
ดํา เนิน การวิ จัย ประจํ าป เอกสารรับ รองโครงการวิ จัย (Certificate of
Approval หรือ COA) มีอายุการรับรอง 1 ป นับจากวันที่รับรอง โดยระบุวัน
เริ่มตนและวันหมดอายุไวในเอกสาร หากระยะเวลาดําเนินการวิจัยนานเกิน
กวา 1 ป หัวหนาโครงการวิจัยตองติดตอขอตออายุเอกสารรับรอง กอนที่จะ
ถึ ง วั น หมดอายุ ก ารรั บ รองอย า งน อ ย 1 เดื อ น โดยส ง รายงานผลการ
ดําเนินการวิจัยประจําป และขอตออายุหนังสือรับรองโครงการวิจัย หรือเมื่อ
เสร็ จ สิ้ น โครงการวิ จั ย หั ว หน า โครงการวิ จั ย ต อ งส ง สรุ ป ผลโครงการวิ จั ย
ประจําป และแจงปดโครงการวิจัยตามแบบฟอรมติดตามผลการดําเนินการ
วิจัย ประจําป จากการติดตามและประเมิน พบวา มีการดํา เนิน การแล ว
บางสวน
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (4)
คณะสาธารณสุขศาสตร มีวารสารสาธารณสุขศาสตร เปนวารสาร
ระดั บ ชาติ สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา (สกอ.) รั บ รอง และ
Online Asia Journal of Public Health ซึ่งเปนวารสารระดับนานาชาติ
ของเครือขาย ThaiPHEIN ที่ยังไมเขาฐานขอมูลสากล ปจจุบันวารสารได
ดําเนินการอยางตอเนื่องเปน ปที่ 3 (2012) มีอาจารย/นักวิจัยของคณะขอลง
ตี พิ ม พ ทั้ ง 2 วารสารมี ก ารประเมิ น ผลงานก อ นการตี พิ ม พ โดยมี Peer
Reviewer อานเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลงาน โดยใชเกณฑของวารสาร
ระดับชาติและวารสารนานาชาติที่ยังไมเขาฐาน ขอมูลสากล
นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2555 คณะยังไดจัดทําวารสารฉบับ
พิเศษเปนวารสารเทียบเทาวารสารระดับนานาชาติ Journal of the
Medical Association of Thailand มีผลงานของอาจารยในคณะเสนอขอ
ตีพิมพ จํานวน 31 เรื่อง ผานการประเมินผลงานโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
จํานวน 25 เรื่อง ตีพิมพในเดือน มิถุนายน 2555
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (5)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.5

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (4)
• แบบสรุปผลการดําเนินงานประจําปของ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป พ.ศ. 2555

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (5)
• วารสารสาธารณสุขศาสตร
• Asia Journal of Public Health
http://www.asiaph.org
• Journal of the Medical Association
of Thailand Vol.95 Suppl.6 June
2012

กลาวโดยรวมคณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ ทํางานเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพของการวิจัย และการนําขอมูลการประเมินผลมา
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพงานวิ จั ย หากพบว า ติ ด ขั ดในเรื่ อ ง
ภาษาอังกฤษจะจัดหาผูทรงคุณวุฒิดานภาษาชวยปรับแกให

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 14
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มาตรฐานคุณภาพ

ผลการประเมินกระบวนการ

3.1.6 มีระบบการจัดการผลการวิจัยและนวัตกรรมที่
กอใหเกิดมูลคาและนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

ระดับคะแนน

1

2

องคประกอบ 3.1.6

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.6

3

4

5

6

7


เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.6

คณะสร า งเครื อ ข า ยวิ จั ย และการบริ ห ารจั ด การที่ เ อื้ อ ต อ การ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับภาคเอกชน จะเปนการสรางผลงานที่สามารถ
สนองตอบตอความตองการของภาคเอกชนไดอยางแทจริง วางแผนและกําหนด
แนวทางการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพิ่มและนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในเชิงพาณิชย (P) ซึ่งจะทําใหผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใช
ไดจริง รวมทั้งไดมีการประสานงานกับ OPHETS ของคณะและศูนยบริหาร
ทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดจัดระบบและกลไกรองรับเพื่อ
จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
ป ง บประมาณ 2555 คณะนํ า ผลงานวิ จั ย ไปขยายผลให เ กิ ด เอกสารหมายเลข PH. 3.1.6 (1)
หนั ง สื อ รั บ รองจากหน ว ยงานที่ นํ า ไปใช
มูลคาเพิ่มและนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย ดังตาราง
ประโยชน และการใชประโยชน
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.6 (1)

ผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพิ่มและนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย ระดับคณะฯ
ตารางที่ 3.5 ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ/ผลการวิจัย ชื่อผูวิจัย/เจาของผลงาน ชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน และการใช
ประโยชน
ชื่อผูวิจัย/เจาของ ชื่อหนวยงานที่นําไปใช
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ/ผลการวิจัย
การใชประโยชน
ผลงาน
ประโยชน
1

โครงการเด็กไทย ดูดี มีพลานามัย

รศ.ชุติมา ศิริกุลชยา
นนท

หนวยงานที่เกีย่ วของ/
ประชาชน

2

การประยุกตการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกในการเยียวยาสุขภาพ (กรณีประยุกต
การปฏิบัติสมาธิ SKT1-SKT7 กับโรคเรื้อรัง
และผูปวยระยะสุดทาย)

รศ.สมพร กันทรดุษฏี
เตรียมชัยศรี

กระทรวงสาธารณสุข/
มหาวิทยาลัยมหิดล/
หนวยงานที่เกีย่ วของ/
ประชาชน

3

โครงการ สถานการณการบริโภคยาสูบของ
ประชากรไทย พ.ศ. 2534-2550.
และโครงการ สถานการณและแนวโนมการ
บริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 25342552.

ศรัญญา เบญจกุล,
มณฑา เกงการพานิช,
ลักขณา เติมศิริกุลชัย,
ณัฐพล เทศขยัน และ
สาโรจน นาคจู.

1) สํานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข
นําขอมูลไปใชประโยชน
2) สํานักกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.)

เผยแพรเพื่อสนับสนุนใหเด็ก มี
การเสริมสรางสุขภาพผานทาง
เวบไซต:
www.dekthaidoodee.com
- ประชาชนไทยมีนวัตกรรม
การเยียวยาที่เปนภูมิปญญา
ไทย ปลอดภัย ราคาถูก
-มีการจัดตั้งศูนยสมาธิบําบัดใน
โรงพยาบาลชุมชน
นําไปใชกําหนดกรอบและทิศ
ทางการดําเนินนโยบายและ
มาตรการทางกฎหมาย ทั้งนี้ยัง
ดําเนินงาน/กิจกรรมตางๆได
อยางสอดคลองกับสถานการณ
ขนาดของปญหา
กลุมเปาหมายและปจจัยที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลตอการ
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ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ/ผลการวิจัย

4

5

6

ชื่อผูวิจัย/เจาของ
ผลงาน

ชื่อหนวยงานที่นําไปใช
ประโยชน

การใชประโยชน

ควบคุมการบริโภคยาสูบใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จัดทําแผนหลัก สสส. 25542556 (Thai Health Master
Plan 2011-2013)
Global Adult Tobacco Survey: Thailand Lakkhana
1) สํานักควบคุมการบริโภค นําไปใชกําหนดกรอบและทิศ
Country Report. 2009
Termsirikulchai,
ยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ทางการดําเนินนโยบายและ
Mondha
นําขอมูลไปใชประโยชน
มาตรการทางกฎหมาย ทั้งนี้ยัง
Kengganpanich and 2) สํานักกองทุนสนับสนุน
ดําเนินงาน/กิจกรรมตางๆได
Taradol
การสรางเสริมสุขภาพ
อยางสอดคลองกับสถานการณ
Kengganpanich
(สสส.)
ขนาดของปญหา
กลุมเปาหมายและปจจัยที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลตอการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จัดทําแผนหลัก สสส. 25542556 (Thai Health Master
Plan 2011-2013)
โครงการวิจัยการควบคุมกํากับและประเมินผล สุคนธา คงศีล และคณะ สถาบันวิจยั ระบบ
ผลจากการวิจยั ไดนํา ไปใช
โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงคเพื่อ
สาธารณสุข (สวรส.)
ประโยชนในเชิงวิชาการและ
ปองกันปญหาเอดสในกลุมเยาวชน และ
เปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
กลุมเปาหมายเฉพาะ (กลยุทธที่ 2: เสริมสราง
โดยนําไปเผยแพรบนเว็บไซต
ศักยภาพและการมีสวนรวมของเครือขายฯ)
http://www.hsri.or.th/
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
และผูที่สนใจนําไปใชประโยชน
การเฝาระวังการจัดการความปลอดภัยใน
พิพัฒน ลักษมีจรัลกุล, คณะกรรมการปองกัน
นําผลงานไปพิจารณา ระดม
หองปฏิบัติการของเครือขายสถาบันการศึกษา เสาวลักษณ ลักษมีจรัล อุบัติภัยแหงชาติและสํานัก ความคิดเห็นจัดทําราง
สาธารณสุขศาสตร โดยกระบวนการมีสว นรวม. กุล, ยุวดี รอดจากภัย, นโยบายและแผน กรม
แผนปฏิบัติการรองรับแผน
รายงานฉบับสมบูรณเสนอตอแผนงานการ
ศิราณี ศรีใส.
ปองกันและบรรเทาสาธารณ หลักการปองกันอุบัตภิ ัย
พัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปน
ภัย
แหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2553องคกรการสรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (สอส.);
2557 ภายใตโครงการ
2553
“โครงการจัดทํามาตรฐาน
ความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการ”

ผลการติดตาม ประเมินผลลัพธของการนําผลงานวิจัยไปขยายผลให เอกสารหมายเลข PH. 3.1.6 (2)
เกิดมูลคาเพิ่มและนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย พบวามีผลงานวิจัย หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
ที่ขยายผลใหเกิดมูลคาเพิ่ม โดยมีผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ จํานวน 7
ผลงาน ดังตาราง
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.6 (2)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.6

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.6

ผลงานสรางสรรคไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพิ่มและนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย ระดับคณะฯ
ตารางที่ 3.6 ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ/ผลงานสรางสรรค ชื่อผูวิจัย/เจาของผลงาน และการใชประโยชน

1

2

3

4

5

6

7

ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ/ผลงานสรางสรรค

ชื่อผูวิจัย/เจาของผลงาน

การใชประโยชน

ผลงาน "เพลงหนูจะโต" ผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค
รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยานนท (ภาควิชา
โภชนวิทยา)
ลิขสิทธิ์ เลขที่ 056680
ผลงาน "เพลงเด็กไทยดูดี" ผูประดิษฐ/ผู
สรางสรรค รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยา
นนท (ภาควิชาโภชนวิทยา)
ลิขสิทธิ์ เลขที่ 112333
ผลงาน “ดร.สมารท พิฆาตโรคอวน” ผูป ระดิษฐ/
ผูสรางสรรค รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยา
นนท (ภาควิชาโภชนวิทยา)
ลิขสิทธิ์ เลขที่ 159112
ผลงาน “บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ
นักเรียน สนุกกับโภชนาการ” ผูประดิษฐ/ผู
สรางสรรค รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยา
นนท (ภาควิชาโภชนวิทยา)
ลิขสิทธิ์ เลขที่ 214855
ผลงาน เพลงประกอบการตูนแอนิเมชั่น “เด็ก
ไทยดี๊ดี” เจาของผลงาน รองศาสตราจารยชุติมา
ศิริกุลชยานนท (ภาควิชาโภชนวิทยา) มี
วัตถุประสงคเพื่อใชในการใหความรูดานการสราง
เสริมสุขภาพและการสรางวินัยกับเด็ก
ลิขสิทธิ์ เลขที่ 246966
CFPack ซอฟแวรอยางงายเพื่อการวิเคราะห
คารบอนฟุตพริ้นทบรรจุภัณฑสําหรับอาหารและ
เครื่องดื่ม (กลองกระดาษลูกฟูก พลาสติก แกว
และอะลูมิเนียม)
ลิขสิทธิ์ เลขที่ 275736
สมาธิเพื่อการเยียวยาตนเอง โดยใชกลไกทาง
วิทยาศาสตร SKT 1–7
ทาที่ 1 (SKT 1) "นั่งผอนคลาย ประสานกาย
ประสานจิต" SITTING BREATHING
MEDITATION EXERCISE (เทคนิคลิขสิทธิ์)
ทาที่ 2 (SKT 2) "ยืนผอนคลาย ประสานกาย
ประสานจิต" STANDING BREATHING

รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท

เผยแพรเพื่อสนับสนุนใหเด็ก ในการเสริมสรางสุขภาพ

รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท

เผยแพรเพื่อสนับสนุนใหเด็ก ในการเสริมสรางสุขภาพ
Website: www.dekthaidoodee.com

รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท

เผยแพรเพื่อสนับสนุนใหเด็ก ในการเสริมสรางสุขภาพ

รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท

เผยแพรเพื่อสนับสนุนใหเด็ก ในการเสริมสรางสุขภาพ

รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท

เผยแพรเพื่อสนับสนุนใหเด็ก ในการเสริมสรางสุขภาพ

อ.ดร.สุพพัต ควรพงษากุล

ใชวิเคราะหคารบอนฟุตพริ้นทบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร
และเครื่องดื่ม

รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี
เตรียมชัยศรี

เปนการนั่งหรือนอนปฏิบัติสมาธิดว ยการหายใจ
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.6

MEDITATION EXERCISE (เทคนิคลิขสิทธิ์)
ทาที่ 3 (SKT 3) "นั่งยืด -เหยียดผอนคลาย
ประสานกาย ประสานจิต" SITTING
STRETCHING-STRENGTHENING MEDITATIO
EXERCISE;SSSME (เทคนิคลิขสิทธิ์)
ทาที่ 4 (SKT 4) "กาวยางอยางไทย เยียวยากาย
ประสานจิต" THAI WALKING MEDITATION
HEALING EXERCISE; TWMHE (เทคนิคลิขสิทธิ์)
ทาที่ 5 (SKT 5) "ยืดเหยียดอยางไทย เยียวยากาย
ประสานจิต" THAI STRETCHINGSTRENGTHENING MEDITAION HEALING
EXERCISE;TSSMHE (เทคนิคลิขสิทธิ์)
ทาที่ 6 (SKT 6) "เทคนิคการฝกสมาธิการเยียวยา
ไทยจินตภาพ" THAI IMAGINARY MEDITATION
HEALING EXERCISE;TIMHE (เทคนิคลิขสิทธิ์)
ทาที่ 7 (SKT 7) "เทคนิคสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่
กง" THAI QIGONG MEDITATION
EXERCISE;TQME (เทคนิคลิขสิทธิ์)
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มาตรฐานคุณภาพ
3.1.7 มีกลไกการเผยแพรผลงานวิ จัย และกระบวน
การถายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก
[ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ. 4.2)]

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 3.1.7

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.7
รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา มีกลไกการเผยแพร
ผลงานวิจัย และกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก และ
กระบวนการยกยองเชิดชูนักวิจัยเพื่อเปนขวัญกําลังใจแกคณาจารย นักศึกษา
ในการทําวิจัย โดยมีนโยบายสงเสริมและใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพบทความ
วิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 30,000 บาทตอหนึ่งบทความวิจัย
และมีนโยบายใหเงินอุดหนุนเพิ่มแกบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่อยูในฐานสากล และมีคา Impact Factor ตั้งแต 0.055.00 ขึ้ น ไป ให ไ ด รั บ เงิ น รางวั ล เพิ่ ม ตั้ ง แต 5,000-18,000 บาทต อ หนึ่ ง
บทความวิจัย เพื่อสงเสริมใหอาจารยตีพิมพบทความวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มมาก
ขึ้น และมีการสรางความรวมมือทางวิชาการกับเครือขาย ThaiPHEIN ใน
การจั ด การประชุ ม วิ ช าการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เครื อ ข า ยสถาบั น การศึ ก ษา
สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กันยายน 2555 ซึ่งมี
การพิจารณาคัดเลือกใหรางวัลผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ ดีเดน และมีการรวม
จัดทําวารสาร Online Asia Journal of Public Health เพื่อสนับสนุนการ
ตีพิมพผลงานวิจัยของเครือขาย ThaiPHEIN โดยคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนเจาภาพ
นอกจากนี้ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย ดําเนินงานจัดชมรม Research
Club เพื่อชวยประชาสัมพันธกิจกรรมดานการวิจัย แหลงทุน ผลงานวิจัย/
วิชาการภายในองคกร อีกทั้งมีการประชาสัมพันธผลงานวิจัยของคณะผาน
ทางชองทางตางๆ เชน ผานชองทางวารสาร Asia Journal of Public
Health / ผานทางโทรทัศนชอง Thai PBS รายการหนาตางสุขภาพ / ผาน
หนังสือพิมพมติชน / จุลสารของคณะ และผานทางการประชุมวิชาการทั้ง
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ โดย มี ห น ว ยประชาสั ม พั น ธ ทํ า หน า ที่
ประชาสัมพันธกิจกรรมของคณะในภาพรวม
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.7 (1)
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.7
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.7 (1)
• การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุข
ศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.7
คณะยังมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยนําเสนอผลงานวิชาการใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ กําหนดกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี
สูภาคสวนตางๆ จัดระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะห และจัดการ
ความรู จากงานวิจั ยและนวั ตกรรม ที่เ ชื่อ ถือ ได และรวดเร็ว ทัน ตอ การใช
ประโยชน และสร า งเครื อ ข า ยเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมไปยั ง
ผูเกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกองคกร
โดยมี ร องคณบดี ฝ า ยวิ จั ย และนวั ต กรรมการศึ ก ษา และ
คณะกรรมการวิจัย รวมทั้งงานวิจัยและวิชาการ เปนผูประสานงานในการ
จัดสรรเงินทุนสนับสนุนในการเผยแพรงานวิจัย เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาส
เผยแพรผลงานการวิ จัยและแลกเปลี่ยนความรู ในงานวิจั ยทั้ง ภายในและ
ภายนอกองคกร รวมไปถึงตางประเทศ
คณะสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการไปยังผูที่เกี่ยว
ของทั้งภายในและภายนอกองคกร เชน APACPH, ThaiPHEIN, SEAPHEIN,
WHO, ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), Collaborating Center for
Tobacco Control (CCTC)
นอกจากนี้ ยั ง ได ร ว มกั บ คณะกรรมการการจั ด การความรู จ าก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค จัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ปงบประมาณ 2555 ดําเนินการทั้งหมด 7 ครั้ง ดังนี้
1. เรื่อง “ทําอยางไรใหไดทุนวิจัย” วันที่ 5 มกราคม 2555 12.0013.00 น. จํานวน 1 ชั่วโมง
2. เรื่อง “นักวิจัยพบผูประกอบการ” วันที่ 1 มีนาคม 2555 13.0016.00 น. จํานวน 3 ชั่วโมง
3. เรื่อง “การพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับการ
สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย แบบแข ง ขั น ด า นสุ ข ภาพการแพทย และ
เทคโนโลยี ป ระยุ ก ต ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรม ประจํ า ป 2555 จาก
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)”
วันที่ 3 เมษายน 2555 13.00-15.30 น. จํานวน 2.30 ชั่วโมง
4. เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการทํางานวิจัย” วันที่
4 พฤษภาคม 2555 11.30-15.00 น. จํานวน 3.30 ชั่วโมง
5. เรื่อง “การทํ างานวิจัยและผลลั พธที่ ได จากงานวิ จัยที่เกี่ ยวกับดาน
คุณภาพอากาศ” วันที่ 1 สิงหาคม 2555 10.00-12.00 น. จํานวน 2
ชั่วโมง
6. เรื่อง “เกณฑการวัดคุณภาพวารสารทางวิชาการและแนวทางการ
รวมกลุมวิจัยมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ” วันที่ 14 สิงหาคม
2555 9.00-12.00 น. จํานวน 3 ชั่วโมง
7. เรื่อง “Update แนวทางการดําเนินงานเพื่อเสนอขอการพิจารณา
จริ ย ธรรมการวิ จั ยในมนุ ษ ย ” วั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2555 10.0012.00 น. จํานวน 2 ชั่วโมง
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.7 (2)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.7
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.7 (2)
• สรุปรายนงานผลการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ปงบประมาณ
2555
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มาตรฐานคุณภาพ
3.1.8 มีระบบการสรางและพัฒนานักวิจัย

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 3.1.8

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.8
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.8

ปงบประมาณ 2555 คณะมีทุนสนับสนุนการรวมกลุมวิจัยเพื่อ เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (1)
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและวิจัย ซึ่งผูเสนอขอรับทุนตองมีอาจารย  ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุม
ใหมเปนทีมงานวิจัยดวย และมีทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China
วิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ
Medical Board (CMB) เปนการสรางและพัฒนานักวิจัยรุนใหม
และวิจัย พ.ศ. 2551
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงิน
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (1)
อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากเงิ น กองทุ น China
Medical Board พ.ศ. 2554
นอกจากนั้นแลว คณะดําเนินการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ดวยการ เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (2)
จัดทําโดย
 โครงการสรางนักวิจัย (ตนกลาวิจัย) จาก
1. กระบวนการดําเนินการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย (D) คณะมีการ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รุน
สงเสริมใหอาจารยใหมไดรับการอบรมโครงการสรางนักวิจัย (ตนกลา
11
วิจัย) จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รุน 11 จํานวน 1
คน คื อ อ.ดร.มธุ รส ทิ พยมงคลกุ ล เข า รั บการอบรมวั นที่ 5-29
มิถุนายน 2555
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (2)
2. คณะมีโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ใหกับบุคลากร เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (3)
 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
สายวิชาการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 8.30-16.00 น.
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (3)
ใหกับบุคลากรสายวิชาการ
3. คณะมีโครงการเสริมสรางการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ เมื่อวันที่ เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (4)
26 และ 30 เมษายน 2555 และ 1 พฤษภาคม 2555
 โครงการเสริ ม สร า งการพั ฒนาตํ าแหน ง
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (4)
ทางวิชาการ
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องคประกอบ 3.2
หลักการ

ผลลัพธการวิจัย

ผลการประเมินผลลัพธ

ผลลัพธที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการพันธกิจดานการวิจัย

ระดับคะแนน
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องคประกอบ 3.2 

ผลลัพธ
ดาน/ผลลัพธ

รายการผลลัพธ

ระดับคะแนนผลการประเมินผลลัพธ
1 2 3 4 5 6 7

ดานการวิจัย
3.2.1 สัมฤทธิผลดานการวิจัย

• ผลลัพธดานผลงานวิจัย
1. สั ด ส ว นของผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การ 
ตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ต อ จํ า นวนบุ ค ลากรสาย
วิชาการ
2. สั ด ส ว นของผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การ 
ตีพิ มพ ในวารสารวิชาการระดั บชาติ
ตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
3. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรบั
การตีพิมพหรือเผยแพร
(สมศ. 5)



• ผลลัพธดานผลกระทบของงานวิจัยตอสังคม
4. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช 
ประโยชน (สมศ. 6)
- แก ไ ขป ญ หา/กํ า หนดนโยบาย
สาธารณะของประเทศ
- ชุมชน/สังคม
- เชิงพาณิชย

• ผลลัพธดานผลกระทบของงานวิจัยตอวงการวิชาการ
5. ผลงานวิ ช าการที่ ไ ด รั บ การรั บ รอง 
คุณภาพ (สมศ.7)
6. จํานวนครั้งที่บทความไดรับการอางอิง
(Citation) ใน Peer-reviewed
Journals/ Refereed Journals หรือ
ในฐานข อ มู ล ระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
นานาชาติตอจํานวนบทความทั้งหมด
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ผลลัพธ
ดาน/ผลลัพธ

ระดับคะแนนผลการประเมินผลลัพธ
1 2 3 4 5 6 7
7. จํ า นวนบทความวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การ 
อ า งอิ ง ต อ จํ า นวนบทความวิ จั ย ที่
ตีพิมพระดับชาติหรือระดับนาชาติ
คาเฉลี่ย 1.57
รายการผลลัพธ
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มาตรฐานคุณภาพ
3.2.1 สัมฤทธิผลดานการวิจัย
ผลลัพธรายการที่ 1 : สัดสวนของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ (0.55 เรื่อง/คน/ป)
รายงานผลลัพธ
: ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ จํานวน 62 เรื่อง เฉลี่ย 0.41 เรื่อง/คน/ป (62 เรื่อง/152 คน)
สัดสวนของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
พ.ศ.
จํานวนบุคลากร
ผลงานวิจัยทีไ่ ดรบั การตีพมิ พใน
(เรื่อง/คน/ป)
สัดสวน
สายวิชาการ (คน)
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (เรื่อง)
2553
0.40
153
64
0.42
2554
0.50
149
71
0.48
2555
0.55
152
62
0.41
2556
0.60
2557
0.65
2558
0.70

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 24

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลลัพธรายการที่ 2

: สั ด ส ว นของผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ต อ จํ า นวน

รายงานผลลัพธ

บุคลากรสายวิชาการ (0.45 เรื่อง/คน/ป)
: ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 57 เรื่อง เฉลี่ย 0.37 เรื่อง/คน/ป (57เรื่อง/152 คน)

สัดสวนของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
พ.ศ.
จํานวนบุคลากร
ผลงานวิจัยทีไ่ ดรบั การตีพมิ พใน
(เรื่อง/คน/ป)
สายวิชาการ (คน)
วารสารวิชาการระดับชาติ (เรื่อง)
2553
0.40
153
49
2554
0.40
149
55
2555
0.45
152
57
2556
0.45
2557
0.40
2558
0.30

สัดสวน
0.32
0.37
0.37
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ผลลัพธรายการที่ 3
รายงานผลลัพธ

: งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (1 เรื่อง/คน/ป) (สมศ. 5)
: ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร จํานวน 132 เรื่อง เฉลี่ย 0.87 เรื่อง/คน/ป (132 เรื่อง/

152 คน)
พ.ศ.

เปาหมาย
(รอยละ)

2553
2554
2555
2556
2557
2558

45
50
50
55
55
60

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ผลการดําเนินงาน
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (คน)
หรือเผยแพร (เรื่อง)
154
76.50
150
79.50
153
82.50

ผล (รอยละ)
49.67
53.50
53.92

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*
0.25
มี ก ารตี พิ ม พ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ / ระดั บ นานาชาติ หรื อ มี ก ารตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI
0.50
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ.
0.75
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago
Journal Rank: www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน ควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในป
ลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูใน
ประกาศของ สมศ.
1.00
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago
Journal Rank: www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน ควอไทลที่ 1 หรือ 2(Q1 หรือ Q2) ในป
ลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยูใน
ฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย
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ผลลัพธรายการที่ 4

รายงานผลลัพธ

: งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (รอยละ 10 ของผลงานวิจัย) (สมศ. 6)
- แกไขปญหา/กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ
- ชุมชน/สังคม
- เชิงพาณิชย
: ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ จํานวน 11 เรื่อง คา
คะแนนที่ได = 7.19
สัดสวนของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในวารสารวิชาการตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
จํานวนงานวิจัยหรือ
พ.ศ.
จํานวนอาจารย จํานวนนักวิจัย
งานสรางสรรคที่
(รอยละ)
ผล
ประจํา (คน)

(คน)

1
1
1

2553
2554
2555

10.00

153

10.00

149

10.00

152

2556
2557
2558

10.00
10.00
10.00

นําไปใชประโยชน

62
49
11

19.08
18.00
7.19
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ผลลัพธรายการที่ 5
รายงานผลลัพธ

: ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)
: ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพ
พ.ศ.

เปาหมาย
(รอยละ)

จํานวนอาจารย
ประจํา (คน)

2553
2554
2555

10.00

153

10.00

149

10.00

152

2556
2557
2558

10.00
10.00
10.00

ผลการดําเนินงาน
จํานวนผลงาน
จํานวนนักวิจัย
(คน)
วิชาการ
1
19
1
18
1
10

ผล
7.24
6.00

6.54
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ผลลัพธรายการที่ 6

รายงานผลลัพธ

จํานวนครั้งที่บทความไดรับการอางอิง (Citation) ใน Peer-reviewed Journals/ Refered Journals
หรือในฐานขอมูลระดับนานาชาติตอจํานวนบทความทั้งหมด
(เพิ่มขึ้น 0.05 ตอป)
: ในชวงป พ.ศ. 2551-2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีจํานวนครั้งที่บทความไดรับการอางอิงเปน
จํานวน 281 ครั้ง ตอจํานวนบทความทั้งหมด
(สืบคนผลงานยอนหลัง 5 ป จากฐานขอมูล Scopus ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556)
:

พ.ศ.

เปาหมาย
(คา 0 – 1)

2549-2553
2550-2554
2551-2555
2556
2557
2558

0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35

จํานวนครั้งที่บทความไดรับ
การอางอิง (Citation) จาก
ฐานขอมูล Scopus
234
363
281

ผลการดําเนินงาน
จํานวนบทความ
ผล = จํานวนครั้งที่บทความไดรับการอางอิง
ทั้งหมด จาก
จํานวนบทความทั้งหมด
ฐานขอมูล Scopus
105
2.23
122
2.98
102
2.75
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ผลลัพธรายการที่ 7
รายงานผลลัพธ

: จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพระดับนานาชาติ
: ในชวงป พ.ศ. 2551-2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 102
บทความตอจํานวนบทความวิจยั ที่ตีพิมพระดับนานาชาติทั้งหมด
(สืบคนผลงานยอนหลัง 5 ป จากฐานขอมูล Scopus ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556)

พ.ศ.

เปาหมาย
(รอยละ)

2549-2553
2550-2554
2551-2555
2556
2557
2558

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

จํานวนบทความที่ไดรับการ
อางอิง (5 ปยอนหลัง) จาก
ฐานขอมูล Scopus
105
122
102

ผลการดําเนินงาน
จํานวนบทความวิจัยที่ ผล = จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง X
100
ตีพิมพระดับนานาชาติ
จํานวนบทความวิจัยทีต่ ีพิมพระดับนานาชาติ
ทั้งหมด (5 ปยอนหลัง)

273
305
318

38.46
40.00
32.08

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 31

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 3 : มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย
สรุปผลดําเนินการ
คณะสาธารณสุขศาสตรมีความเชี่ยวชาญงานวิจัย...เพื่อเสริมสรางสุขภาวะ โดยมีรองคณบดีฝายวิจัยและ
นวัตกรรมการศึกษา และผูชวยคณบดีเปนผูดูแลรับผิดชอบรวมกับงานวิจัยและวิชาการ โดยมีคณะกรรมการวิจัย
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเปนกลไกการติดตาม กํากับ สนับสนุน และประเมินผลการวิจัย
ของคณะ
ในป งบประมาณ 2555 คณะมี วารสารสาธารณสุขศาสตร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) รับรองเปนวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI และในป 2555 วารสารนานาชาติ Asia Journal of
Public Health (e-journal) ขึ้นปที่ 3 และกําลังจัดทําวารสารนานาชาติฉบับพิเศษ Journal of the Medical
Association of Thailand

คณะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการเรียนการสอน และการกําหนดนโยบายของกระทรวงที่เกี่ยวของ
ทําใหผลงานการวิจัยมีคุณภาพสามารถตีพิมพในวารสารชั้นนําทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
จุดเดน
1. คณะมีเครือขายการทํางานวิจัยในหลายระดับทั้งระดับชุมชน หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน

สถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. คณะมีความโดดเดนในสาขาวิชาการสาธารณสุข และมีงานวิจัยที่สามารถตอบปญหาเชิงนโยบาย หรือ
นําไปใชกําหนดนโยบายของประเทศ
3. คณะมีวารสารวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. คณะมีเปาหมายที่จะสรางศูนยความเปนเลิศทางวิชาการที่แข็งแกรงในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
สาธารณสุข
โอกาสพัฒนา
1. ควรสงเสริมคณาจารยและนักศึกษาใหเขามามีสวนรวมในเครือขายตางๆ มากขึ้น
2. พัฒนาศูนยความเปนเลิศทางวิชาการใหเขมแข็ง และใชเปนจุดแข็งในการขอทุนสนับสนุนการวิจัย
เพิ่มขึ้น
3. ควรมีการสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยใชเครือขายระหวางประเทศตางๆ ที่มี
อยู
4. ควรมีการประชาสัมพันธงานวิจัยของคณะผานทางชองทางตางๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางดานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5. ควรกํ าหนดเป าหมายการเที ยบเคี ยงผลงานวิ จั ยที่ ชัด เจนกั บสถาบั น อื่น ในระดับ ชาติแ ละในระดั บ
ภูมิภาคเอเชีย
6. ควรพัฒนาคุณภาพของวารสารเขาสูฐานขอมูลสากล
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 32

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

7. ควรมีกระบวนการยกยองเชิดชูนักวิจัยเพื่อเปนขวัญกําลังใจแกคณาจารย นักศึกษาในการทําวิจัย

สรุปผลลัพธ/ตัวบงชี้
การดําเนินการดานการวิจัยของคณะ มีสัดสวนของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติและระดับชาติตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ เฉลี่ย 0.78 เรื่อง/คน/ป ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวใน
ป พ.ศ. 2555 (เปาหมายกําหนดไวที่ 1 เรื่อง/คน/ป)
ผลลัพธที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจดานการวิจัย คาเฉลี่ย = 1.29

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 33

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

มาตรฐานคุณภาพที่ 4
หลักการ

มาตรฐานคุณภาพด้ านการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ โดยถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่ง มุงเนนการ
เพิ่มพูนความรู การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชน และสอดคลองกับความตองการของสังคม
ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาสังคมแหงการ
เรียนรู

องคประกอบ 4.1 ระบบและกลไก
หลักการ การให บ ริ ก ารวิ ช าการที่ ห ลากหลายเป น
ระบบที่ เชื่ อมโยงทั้ งองค กร โดยมีขอบเขต
การดําเนินงานอยางครอบคลุม ครบวงจร ทั้ง
การกํ า หนดเป า หมายและแผนงาน การ
ประสานงาน การติดตามประเมินผล และการ
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบและกลไกแตละ
ระดับอาจมีรูปแบบแตกตางกันได

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
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องคประกอบ 4.1
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ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
4.1.1 มีระบบและกลไกการดําเนินการบริการวิชาการ
ที่หลากหลายสูเปาหมายขององคกร
[ระบบและกลไกการบริ การทางวิ ชาการแก สั ง คม
(สกอ. 5.1)]

1

ระดับคะแนน
องคประกอบ 4.1.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.1
คณะสาธารณสุขศาสตร โดยคณบดีมอบหมายรองคณบดีฝายวิเทศและ
การประชาสั ม พั น ธ และรองคณบดี ฝ า ยบริ ก ารวิ ช าการและบริ ห ารสิ น ทรั พ ย
กําหนดโครงสราง/คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ (ชุดตางๆ) /งาน/บุคคล
เพื่อกําหนดนโยบาย แนวทาง กํา กับ ดูแล ติ ดตาม ประเมินผลการดําเนินการ
บริการวิชาการขององคกร และ ดําเนินการดานบริการวิชาการ นอกจากนี้ รอง
คณบดีฝ ายบริก ารวิชาการและบริหารสินทรัพย ยั งดํารงตําแหน งผูอํานวยการ
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมอีกตําแหนงหนึ่ง

1
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.1

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 1

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.1
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (OPHETS) เปน
หน ว ยงานกลางของคณะที่ ทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารจั ด การการให บ ริ ก ารวิ ช าการของ
ภาควิชา/บุคลากรเปนระบบและครบวงจร ตามโครงสรางการบริหารงานของ
OPHETS และมีก ารแตง ตั้งผูอํา นวยการและรองผูอํานวยการสํ านักงานบริการ
เทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.1 (1)
วิสัยทัศน
“เปนองคกรชั้นนําในการบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
และสงเสริมสุขภาพที่มีคุณ ภาพมาตรฐานสากลใหเอื้อตอการมีสุขภาพดีของคน
ไทย”
พันธกิจ
“พัฒนาสมรรถนะ และบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และ
สงเสริมสุขภาพประชาชนดวยความรวดเร็ว มีคุณภาพมาตรฐานสากล ถูกตองตาม
หลักวิชาการ”
นโยบาย
เพื่อจัดการบริการทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล
1. ขยายบริการวิชาการใหตอบสนองความตองการของสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
2. สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางองคกรที่เกี่ยวของในการใหบริการ
4. ใหมีหนวยงานวิชาการเฉพาะกิจเคลื่อนที่ เพื่อคลี่คลายปญหาสาธารณสุข
5. มีสว นรว มกับ หนว ยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อ วางแผนควบคุมป องกั น
ปญหา

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.1

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.1 (1)
โครงสรางการบริหารงานของสํานักงาน
บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.1 (2)
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของ
สํานักงานบริการฯ

นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายคุณภาพ
ตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
นโยบายคุณภาพ
“มุงการบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดวยระบบคุณภาพ
และเปนธรรม ตรวจสอบได รวดเร็ว ครบวงจร สอดคลองกับเหตุการณ และความ
ตองการของผูใชบริการ พรอมปรับปรุงแกไขระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง”
เปาหมายและวัตถุประสงคคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการบริการ ในภาพรวมเฉลีย่ ตอปไมนอยกวา 4.0 ใน 5.0
2. ระยะเวลาในการจัดสงรายงานผลการตรวจสุขภาพเฉลี่ยตอปไมมากกวา 14
วันทําการ
3. จํานวนขอรองเรียนรวม เฉลีย่ ไมมากกวา 12 ครั้ง/ป
ยกเวน - จํานวนขอรองเรียนดานจริยธรรมไมมากกวา 3 ครั้ง/ป
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 2

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.1
- จํานวนขอรองเรียนดานความนาเชื่อถือ หรือคุณภาพของผลการตรวจไม
มากกวา 3 ครั้ง/ป
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาบริการวิชาการและการวิจัย
กลยุทธที่ 1.1 การเพิ่มศักยภาพและการขยายบริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่และการวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 1.2 การขยายงานวิจัยและฝกอบรมเชิงลึกและบูรณาการ
กลยุทธที่ 1.3 การพัฒนาและขยายบริการดานการแพทยทางเลือกแบบ
ครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานเพื่อสนับสนุนการตลาด
และการขาย
กลยุทธที่ 2.1 การจัดระบบการตลาดเชิงรุก (การสรางสัมพันธภาพ
แรงจูงใจ ทีมการตลาดและประชาสัมพันธ)
กลยุทธที่ 2.2 การขยายการตลาดในกลุมเอกชนและจัดการสงเสริมการ
ขายที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2.3 การปรับปรุงองคกร กฎระเบียบใหเอื้อตอการดําเนินงาน
ดานการตลาดและการขาย
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธภาคีเครือขาย
กลยุทธที่ 3.1 การปรับปรุงระบบฐานขอมูลการใหบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 3.2 การจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูประบบบัญชีและพัสดุ
กลยุทธที่ 3.3 การพัฒนาขอมูลเครือขายตรวจสุขภาพ
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.1 (2)
สํานักงานบริการฯ การจัดทําหลักเกณฑ/ระเบียบและขั้นตอนในการใหบริการ
วิชาการแกสังคม และจัดกิจกรรมงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการองคความรู
สาธารณสุ ข จากบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญสาขาวิ ช าต า งๆ ของคณะฯ เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของสังคม ดังนี้
1. หน วยบริ การสุ ขภาพเคลื่อนที่ ให บริการตรวจสุขภาพประจําปแ ก
ผู ป ฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ ซึ่ ง เป น การอํ า นวยความสะดวกตามความ
ตองการของทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
2. คลินิกนวดแผนไทยประยุกต และเกาอี้เพื่อสุขภาพ เปนบริการสราง
เสริ ม สุข ภาพสํ า หรั บประชาชนทั่ว ไป จากสถิติ พ บวา ผู รั บ บริ ก ารนวดแผนไทย
ประยุกตมีความตองการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
3. บริการตรวจประเมินและเปนที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ตามความ
จําเปนและความตองการในการปรับปรุงสภาวะสิ่งแวดลอมของสถานประกอบการ
และสาธารณสถานทั่วไป

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.1

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.1 (3)
 ประกาศสํ า นั ก งานบริ ก ารฯ เรื่ อ ง
หลักเกณฑอัตราคาตอบแทน และการ
เบิ ก จ า ยเงิ น โครงการศึ ก ษา ประชุ ม
ฝ ก อ บ ร ม แ ล ะ สั ม ม น า ล ง วั น ที่ 1
กุมภาพันธ 2551
 ประกาศสํ า นั ก งานบริ ก ารฯ เรื่ อ ง
หลักเกณฑก ารจัด สรรรายไดโครงการ
ภายใตขอตกลงการบริหารจัดการของ
สํานักงานบริการฯ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ
2551
 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง
หลั ก เกณฑ แ ละอั ต ราการจั ด สรรเงิ น
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 3

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.1
4. การฝกอบรม จัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
แกผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สาขาที่เกี่ยวของ
5. ประสานความรวมมือกับภาควิชา ในการจัดทําโครงการศึกษาดาน
การสาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวของ และรวมกันจัดหาทุนสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอก
กิจกรรมในขอ 1-3 เปนบริการประจําของสํานักงานฯ โดยบริการในขอ 2
เปนบริการในสถานที่ เปดบริการทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. และกิจกรรมในขอ
1 และ 3 เปนบริการนอกสถานที่ตามกําหนดนัดหมาย ที่ผูรับบริการตองการ
กิจกรรมในขอ 4,5 เกิดขึ้นเปนครั้งคราว ตามแผนการจัดฝกอบรมและ
ตามที่ไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอก
สํานักงานบริการฯ บูรณาการวิชาการแกสังคมในกิจกรรมการดําเนินงาน
โครงการบางโครงการ โดยใช ก ระบวนการจั ด เวที ป ระชาชน ได ข อ มู ล ที่ เ ป น
ประโยชนสําหรับโครงการ และสามารถนํามาใชอางอิงในการเรียนการสอนได
ดานการเงิน สํานักงานบริการฯ ดําเนินการอยางเปนระบบตามที่คณะฯ
กําหนด โดยประสานงานกับหนวยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธของคณะฯ
และมีระเบียบหลักเกณฑการเบิกจายและการจัดสรรรายได ของสํานักงานบริการฯ
ที่สอดคลองกับระเบียบของคณะฯ
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.1 (3)
ระบบและกลไกในการติดตามงานบริการวิชาการของหนวยงานตางๆ มี
ดังนี้
1. สํานักงานบริการฯ มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินการบริการวิชาการ
นําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานดาน
การบริการวิชาการ โดยจัดใหมีการประชุมเจาหนาที่ 2 เดือน/ ครั้ง เพื่อ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ พรอมทั้งปรับปรุงและแกไขปญหาตางๆ
เปนการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (4)
2. รายงานผลการปฏิบัติงานดานการใหบริการตรวจวิเคราะหโลหิตวิทยา
(ทางหองปฏิบัติการ) และการตรวจวิเคราะหน้ํา ดินตะกอน อากาศ ไป
ยังมหาวิทยาลัยและสํานักงบประมาณทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) ตาม
แบบฟอรม สงป. 2555-1
เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (5)
3. ฝายวิเทศและการประชาสัมพันธ ประชุมบุคลากรในงานกอนและหลัง
การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการตางๆ เพื่อวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้งปรับปรุงและแกไขปญหาตางๆ เปน
การพัฒนางานอยางตอเนื่อง เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (6)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.1
รายไดจากการบริการวิชาการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล
พ.ศ.2552

เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (4)
รายงานการประชุมสํานักงานบริการฯ
2 เดือน/ครั้ง

เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (5)
รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส
ปงบประมาณ 2555 (สงป.2555-1)

เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (6)
รายงานการประชุมฝายวิเทศและการ
ประชาสัมพันธ ปงบประมาณ 2555

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 4

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.1
4. ภาควิชากําหนดแผนการดําเนินงานบริการวิชาการ และรายงานผลการ
ดําเนิ นงานตอที่ ประชุ มคณะกรรมการประจําคณะทุก เดือ น โดยรอง
คณบดีฝายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย และใหภาควิชารายงาน
ผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เดือนละ 1
ภาควิชา
เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (7)

เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (7)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที 9/2555 ประจําเดือนกันยายน
2555

ตารางที่ 4.1 ผลการดําเนินการบริการวิชาการของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (OPHETS)
ปงบประมาณ 2555
กิจกรรม
บริการวิชาการ

ลูกคา/ชุมชน/สังคม/
องคกรภายนอก

การบริการสุขภาพ
เคลื่อนที่
คลินิกนวดแผนไทย
ประยุกต และเกาอี้เพื่อ
สุขภาพ
บริการตรวจประเมินและ
เปนที่ปรึกษาดาน
สิ่งแวดลอม

1. หนวยงานภาครัฐ 124 แหง
2. หนวยงานเอกชน 15 แหง

การฝกอบรม
ประสานความรวมมือกับ
ภาควิชา

หนวยงานเอกชน
ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข
ภาควิชาโภชนวิทยา
ภาควิชาบริหารงาน
สาธารณสุข
ภาควิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ภาควิชาอนามัยชุมชน
ภาควิชาอนามัยครอบครัว
ภาควิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ประชาชนทั่วไป

1. หนวยงานภาครัฐ
2. หนวยงานเอกชน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ลูกคา (คน)

รายไดจากการบริการวิชาการ

เปาหมาย

ผลดําเนินการ

เปาหมาย

ผลดําเนินการ

26,610 คน

21,986 คน

11,000,000
บาท

10,736,375
บาท

46,900 คน

48,596 คน

13,500,000
บาท

13,708,000
บาท

- น้ํา 2,500
ตัวอยาง
- อากาศ 1,500
ตัวอยาง
- กากตะตอน
150 ตัวอยาง
2 ครั้ง

- น้ํา 2,550
ตัวอยาง
- อากาศ 1,404
ตัวอยาง
- กากตะตอน
144 ตัวอยาง
2 ครั้ง

-

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 5

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

มาตรฐานคุณภาพ
4.1.2 มีระบบการวิเคราะหตนทุนตอหนวยการบริการ
วิชาการ/สรางผลิตภัณฑ เพื่อการกําหนดราคาและใช
ทรัพยากรอยางเหมาะสม

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องคประกอบ 4.1.2

1

2

3

4

5

6

7



เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.2
คณะฯ มีโครงสรางการบริหารงานและการมอบหมายผูรับผิดชอบ เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (1)
เชื่อมโยงเครือขายงานบริการวิชาการทั้งภายในคณะ ภายในมหาวิทยาลัย ข อ มู ล การคํ า นวณต น ทุ น การฝ ก อบรมของ
และหนวยงานภายนอก โดยจัดตั้งหนวยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ ทํา OPHETS
หน า ที่ ใ นการบริ ก าร โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การขอเอกสารมอบอํ า นาจจาก
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเสนอ/ตอรองราคาและลงนามในสัญญา สําหรับ
การดําเนินงานโครงการตางๆ กรณีที่วงเงินเกิน 2,000,000 บาท
โครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการโดยสํานักงานบริการฯ ไดแก
โครงการเปนที่ปรึกษา ตรวจวิเคราะห ใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ นวด
แผนไทยประยุกต ฯลฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน สํานักงานบริการเทคโนโลยี
สาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม (OPHETS) เป น หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบดู แ ล
ใชระเบียบหลักเกณฑจากภาครัฐและเอกชนมาคิดวิเคราะหตนทุน ไดแก
1. วิ เ คราะห ต น ทุ น การฝ ก อบรม โดยใช ร ะเบี ย บ หลั ก เกณฑ ว า ด ว ย
คาใชจายในการฝกอบรมมาคํานวณคาบริการตอหัวตอปริมาณขั้นต่ําของ
ผูเขารับการฝกอบรมของ OPHETS
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (1)
2. วิเคราะหตนทุนคาบริการตรวจทางหองปฏิบัติการตอ parameter เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (2)
โดยใชฐานขอมูลจากการเสนอราคาวัสดุของหนวยงานจัดซื้อจัดจางภายนอก ตารางราคาน้ํ ายาห อ งปฏิ บั ติ การโลหิต วิ ท ยา
สํา นั ก งานบริ ก ารเทคโนโลยี สาธารณสุ ข และ
มาคํานวณในการคิดคาใชจายตอหัวของการตรวจทางหองปฏิบัติการ
สิ่งแวดลอม
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (2)
3. การกํ าหนดตนทุน คาบริ การตรวจสุ ขภาพ ใชอั ตราค าบริก ารตาม เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (3)
ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ตารางราคาตนทุนการตรวจโลหิตวิทยาแตละ
ของทางราชการประกอบการกํ าหนดราคาค าบริก าร เชน การใหบ ริก าร Parameter
นวดแผนไทยประยุกต การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (3)
สําหรับการบริการวิชาการที่เปนการจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน ใหแก เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (4)
หนวยงานจากตางประเทศ งานวิเทศและการประชาสั มพันธ ดํ าเนินการ  ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ งอั ต รา
ค า บริ ก ารสาธารณสุ ข เพื่ อ ใช สํ า หรั บ การ
วิเคราะหตนทุนในการจัดฝกอบรม โดยจําแนกตามประเภทของกิจกรรม เชน
เบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ตนทุนการจัดฝกอบรม การตอนรับอาคันตุกะจากตางประเทศ มีวิธีการดังนี้
ของทางราชการ ลงวั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน
1. การวิเคราะหตนทุนการฝกอบรม โดยใชฐานขอมูล ระเบียบ
2549
หลักเกณฑวาดวยคาใชจายการฝกอบรมมาคํานวณคาบริการ
ตอหัวปริมาณขั้นต่ําของผูเขารับการฝกอบรม
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.2

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 6

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.2
2. วิเคราะหตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
3. วิเคราะหตามประเภทของผูใหทุน
4. วิเคราะหตามระยะเวลาในการใหการฝกอบรม
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (4)
การใหบริการวิชาการสํานักงานบริการฯ มีกระบวนการติดตาม
และประเมินผลความพึงพอใจจากโครงการ/กิจกรรม
ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ปงบประมาณ 2555
(จากเกณฑไมนอยกวา 4.0 ใน 5.0)
กิจกรรมและโครงการตางๆ
ความพึงพอใจ
4.48
ผูรับบริการหนวยสุขภาพเคลื่อนที่

ผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกต
ผูเขารับการฝกอบรม (เฉลี่ย)
ผูเขารับการอบรมระดับนานาชาติ (เฉลี่ย)

4.38
4.14

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.2
 หนั งสื อ ดว นที่ สุ ด ที่ กค 0417/ว 177 ลง
วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2549 เรื่ อ งอั ต รา
ค า บริ ก ารสาธารณสุ ข เพื่ อ ใช สํ า หรั บ การ
เบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (5)
ขอมูลสรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
• หนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
• คลินิกนวดแผนไทยประยุกต
• การฝกอบรม

-

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (5)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 7

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
4.1.3 มีระบบสารสนเทศ/ฐานขอมูลที่สนับสนุนการ
บริการวิชาการที่เชื่อถือได และทันสมัย

ระดับคะแนน
องคประกอบ 4.1.3

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.3
สํ า นั ก งานบริ ก ารฯ วางแนวทางและแผนการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการบริการวิชาการ และนําขอมูลมาจัดทําฐานขอมูล
สารสนเทศเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารวิ ช าการของคณะ โดยมี Website
www.ph.mahidol.ac.th/ophetsเชื่อมโยงเครือขาย Website ของคณะฯ
และมหาวิ ท ยาลั ย รวบรวมข อ มู ล และจั ด ทํ า เอกสารในการดํ า เนิ น การ
ใหบริการ ดังนี้
งานฝกอบรม รวบรวมขอมูล
1. โครงการฝกอบรมอยางเปนระบบ
2. ขอมูลวิทยากร
3. ขอมูลในการคํานวณการวิเคราะหตนทุนการฝกอบรม
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (1)
งานบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รวบรวมขอมูล
1. ขอมูลการใหบริการตามระบบ MUMIS ของมหาวิทยาลัย มหิดล
2. เอกสารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ประกอบดวย
1) คูมือคุณภาพ
2) ระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องทุ ก กิ จ กรรมในงานตรวจสุ ข ภาพ
เคลื่อนที่
3) เอกสารที่ใชในการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
4) เอกสารรายงานผลการตรวจสุขภาพ
3. ขอมูลหนวยงานที่รับบริการ
4. ขอมูลรายชื่อผูรับบริการ
5. ขอมูลผลการตรวจสุขภาพอยางเปนระบบ
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (2)
งานบริการสรางเสริมสุขภาพในคลินิก รวบรวมขอมูล
1. ผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกต และเกาอี้เพื่อสุขภาพ
2. ระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินผูรับบริการไดโดยไมตองใชวิธีเขียน
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (3)
งานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวบรวมขอมูล
1. หนวยงานที่รับบริการอยางเปนระบบ
2. ผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.3

เอกสารหมายเลข 4.1.3 (1)
ขอมูลการลงทะเบียนฝกอบรม

เอกสารหมายเลข 4.1.3 (2)
 ขอมูลหนวยงานตรวจสุขภาพประจําป
 ขอมูลผูตรวจสุขภาพประจําป

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (3)
ขอมูลผูร ับบริการนวดแผนไทยประยุกต

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (4)
 ขอมูลรายชื่อสถานประกอบการ
 ข อ มู ล การตรวจสิ่ ง แวดล อ มทั่ ว ไป สถาน
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 8

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.3
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (4)
สําหรับการประมวลผลงานบริการแตละประเภทเพื่อการติดตาม
และประเมิ น ผลระบบสารสนเทศและฐานข อ มู ล ที่ ส นั บ สนุ น การบริ ก าร
วิชาการ สํานักงานบริการฯ ใชระบบรวบรวมขอมูลรายเดือนโดยใชโปรแกรม
Microsoft Office นําเสนอตอที่ประชุมสํานักงานบริการฯ (2 เดือน/ครั้ง)
สรุปผลการดําเนินงานรายเดือนและผลการดําเนินงานรายป เชน
แผนภูมิผูมารับบริการคลินิกเกาอี้สุขภาพ แผนภูมิผูมารับบริการตรวจสุขภาพ
เคลื่ อนที่ แผนภู มิผู มารั บบริ การคลิ นิก นวดแผนไทยประยุ กต และตาราง
แผนการปฏิบัติงานใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เปนตน
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (5)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.3
ประกอบการ
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (5)
รายงานผลการบริการแตละประเภท ประจําป
งบประมาณ 2555 ที่ นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
สํานักงานบริการฯ (2 เดือน/ครั้ง)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 9

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
4.1.4 มีการบูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการกับ
การเรี ยนการสอน ก ารวิ จั ย แ ล ะก ารทํ านุ บํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ระดับคะแนน

1

องคประกอบ 4.1.4

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.4
สํา นั ก งานบริ ก ารฯ มี น โยบายการพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงบริ ก าร
วิชาการกับการเรียน การสอน การวิจัยและงานดานอื่นๆ โดยวางแผนเพื่อ
พัฒนาความเชื่อมโยงบริการวิชาการกับภารกิจดานการเรียนการสอน การ
วิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม หรืองานดานอื่นๆ
ตามภารกิจของคณะ และให
และ ความรวมมือกับอาจารยในคณะฯ และเครือขาย
หนวยงานภายนอกที่ตองการในการใชกิจกรรมบริการของสํานักงานบริการฯ
เพื่อการจัดการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิจัยแกนักศึกษาตามที่พิจารณา
เห็นสมควร
กิจกรรม/โครงการฯ ที่สํานักงานบริการฯดําเนินการตามแผนบูรณา
การการบริการวิชาการกับพันธกิจตางๆ (D) โดยรวมมือกับอาจารย/ภาควิชา
ตางๆ และหนวยงานของคณะฯ
1. หน ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพเคลื่ อ นที่ มี อ าจารย ที่ เ ป น แพทย จ าก
ภาควิชาตางๆ รวมเปนทีมงานในการใหบริการ ซึ่งจากการใหบริการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ อาจารยนําประสบการณดังกลาวมาใชสอนในหองเรียน
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (1)
2. ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการโดยสํานักงานบริการฯ ทํา
การสํารวจและเก็บตัวอยางสงตรวจดังนี้
2.1 ภาควิ ชาจุ ล ชี ว วิ ท ยา ตรวจวิ เ คราะห ด า นชี ว ภาพ เช น
แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส
2.2 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจวิเคราะห
ด า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ในการทํ า งาน เช น การตรวจ
สภาพแวดลอมดานแสงสวาง เสียง ความรอน การตรวจคุณภาพอากาศที่
ระบายออกจากปลองควัน การตรวจคุณภาพบรรยากาศ
2.3 ภาควิชาโภชนวิทยา ตรวจวิเคราะหดานชีวเคมี/คุณภาพ
อาหาร
การใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการสามารถใชตัวอยาง
เหลานี้เปนกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ
3. การฝกอบรมแกบุ คลากรภายนอกทั้งในและตา งประเทศ มี
อาจารยจากภาควิชารวมเปนวิทยากร โดยใชความรูความสามารถเฉพาะทาง
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.4

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (1)
หนั ง สื อ เชิ ญ อาจารย ร ว มให บ ริ ก ารของ
สํานักงานฯ

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (2)
โครงการที่ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากหน ว ยงาน
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 10

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.4
ของแตละบุคคลมาบริการวิชาการแกบุคลากรภายนอก เชน การฝกอบรม
นานาชาติ หลั ก สู ต รการอบรมเทคโนโลยี ท างการแพทย แ ละสาธารณสุ ข
สําหรับบุคลากรทางการแพทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ซึ่ ง มี อ าจารย จ าก 11 ภาควิ ชา ร ว มเป น วิ ท ยากร ได แ ก ภาควิ ช าอนามั ย
ครอบครั ว บริ ห ารงานสาธารณสุ ข ระบาดวิ ท ยา ชี ว สถิ ติ สุ ข ศึ ก ษาและ
พฤติ ก รรมศาสตร การพยาบาลสาธารณสุ ข ปรสิ ต วิ ท ยาและกี ฏ วิ ท ยา
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และโภชนวิทยา
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (2)
โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกซึ่งมีอาจารยภาควิชา
ตางๆ เปนหัวหนาโครงการ
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (3)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.4
ภายนอกซึ่ ง มี อ าจารย ภ าควิ ช าต า งๆ เป น
หัวหนาโครงการ

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (3)
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บุค ลากร
ภาควิชาเปนหัวหนาโครงการ

ตารางที่ 4.3 โครงการที่ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากหน ว ยงานภายนอกซึ่ ง มี อ าจารย ภ าควิ ช าต า งๆ เป น หั ว หน า โครงการ
ปงบประมาณ 2555
ภาควิชา
ผศ. ดร.พัชราณี ภวัตกุล
ภาควิชาโภชนวิทยา
ผศ. ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว
รศ. ดร.ประยูร ฟองสถิตยกุล
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
รศ.วิชัย พฤกษธาราธิกูล
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รศ. ดร.สรา อาภรณ
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นางธิราดา นุตมากุล
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
รศ. ดร.ประมุข โอศิริ
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผศ. ดร.มณฑา เกงการพาณิช
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร

โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
1. โครงการที่ปรึกษาในการคนควาหาผลของการบริโภคขาวโอตในผูที่มี
คอเลสเตอรอลสูง
2. โครงการศึกษาเพื่อสรางรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขาราชการ
3. โครงการที่ปรึกษาในการสรางตัวชี้วัดมาตรฐานตามแนวคิด Clean and Green
และตรวจประเมินการดําเนินงานตามโครงการแตละกลุมเปาหมาย ตาม
โครงการกรุงเทพสะอาดรมรื่น (Bangkok Clean and Green)
4. ที่ปรึกษาโครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ:
การจัดก�รความปลอดภัยโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง
5. โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามระบบ GHS สําหรับผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่
ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข
6. โครงการพัฒนาบริการงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในกรุงเทพมหานคร
ปงบประมาณ 2555
7. โครงการฝกอบรม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาล
เปาโลเมโมเรียล
8. โครงการที่ปรึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ (กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ)
9. โครงการควบคุมบุหรี่ (มวนเองหรือยาเสน) โดยใชชุมชนเปนฐาน

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 11

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.4
ผศ. ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ภาควิชา
รศ. ดร.ประยูร ฟองสถิตยกุล
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
รศ. ดร.นัยนา บุญทวียุวัฒน
ภาควิชาอนามัยชุมชน
รศ. ดร.ภูษิตา อิทรประสงค
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
ผศ. ดร.สุพพัต ควรพงศากุล
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
ผศ. ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.4

10. โครงการเก็บตัวอยางน้ําประปาตรวจวิเคราะหหาไวรัสประจําป 2555

โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
11. โครงการประเมินการเขาถึงบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคของ
ประชาชนทุกสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
12. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานสาธารณสุขทองถิ่น ในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเพื่อสุขภาพ
13. โครงการวิเคราะหผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการหนวยงานกรมควบคุม
โรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
14. ที่ปรึกษาในการพัฒนาแนวทางการประเมินและตรวจรับรองคุณภาพอากาศใน
อาคาร ตามโครงการสงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เพื่อปองกันและเฝาระวังโรค
15. โครงการตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร ายการของนั ก บริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงรับใหม รุน 3 ภายหลังจากการปฏิบัติราชการในหนวยงานที่ตองมี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตรครบ 12 เดือน

ปงบประมาณ 2555 โครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการแลว
เสร็จ หรืออยูระหวางดําเนินการทีน่ ําผลการดําเนินงานมาใชประโยชนในการ
เรียนการสอนและวิจัย จํานวน 29 เรื่อง จากจํานวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด 43 โครงการ

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (4)
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นําความรู
และประสบการณมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (4)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 12

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
4.1.5 ให บ ริ ก ารวิ ช าการหรื อ สร า งผลิ ตภั ณฑ ด วย
จริ ย ธรรม มนุ ษ ยธรรม และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
สาธารณะ

ระดับคะแนน

1

องคประกอบ 4.1.5

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.5
ผูบริหารสํานักงานบริการฯ และหัวหนาหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ
กํากับดูแลดานจริยธรรม มนุษยธรรม และความรับผิดชอบตอสาธารณะใน
การใหบริการวิชาการ ทําหนาที่ดูแลพฤติกรรมดานจริยธรรมของผูปฏิบัติงาน
ทุกหนวย ติดตามดูแลโดยการสังเกต และประมวลจากแบบประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการ ซึ่งรวบรวมสรุปและนําเสนอที่ประชุมสํานักงานบริการ
ฯ 2 เดือน/ 1 ครั้ง หากพบประเด็นปญหาจะดําเนินการชี้แจงคนหาสาเหตุ
และปรับปรุงแกไข
สํานักงานบริการฯ ไดรับการรับรองคุณภาพบริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ (ISO 9001:2000) ตอเนื่องมา 5 ป โดยสิ้นสุดการรับรองในเดือน
กันยายน 2552 และไดรับการรับรองคุณภาพบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ระดับสูงขึ้น (ISO 9001:2008) เมื่อเดือนตุลาคม 2552 จนถึงปจจุบัน ซึ่งเปน
ระบบควบคุมคุณ ภาพของการบริการไมใหเกิดผลเสียอันไมพึงประสงคแก
ผูรับบริการ นับเปนความรับผิดชอบตอสาธารณะดวยจริยธรรมและคุณธรรม
มีการติดตามกํากับงานตามคูมือระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.5 (1)
สํ า นั ก งานบริ ก ารฯ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลความมี จ ริ ย ธรรม
มนุ ษยธรรม ความรั บผิ ดชอบต อสาธารณะในการใหบ ริ การวิ ชาการ โดย
สํารวจความพึงพอใจ ดวยวิธีการ
1. สุมตัวอยางหนวยงานผูรับบริการสัปดาหละ 1 หนวยงาน
2. มีตูเก็บแบบสํารวจความพึงพอใจ
3. ผูจัดการสํานักงานบริการฯ จะตรวจสอบขอมูลในแบบสํารวจ
กอน แลวจึงนําไปวิเคราะห
4. นําเสนอผลการสํารวจความพึง พอใจในการประชุ มทบทวน
ระบบบริหารคุณภาพ
เอกสารหมายเลข PH. 4.1.5 (2)
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.5

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.5 (1)
เอกสารรั บ รองผลการประเมิ น การตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามระบบบริ ห าร
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 ตั้งแตตุลาคม
2552 ถึงปจจุบัน

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.5 (2)
เอกสารรายงานการประชุ ม ทบทวนระบบ
บริหารคุณภาพ

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 13

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

องคประกอบ 4.2
หลักการ

ผูรับบริการ

ผูรับบริการมีความพึง พอใจสูงสุ ดตอ การบริการ
วิชาการ/ผลิตภัณฑขององคกร

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
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องคประกอบ 4.2
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ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
4.2.1 มี ร ะบบการศึ ก ษาความต อ งการ ความ
คาดหวัง และความคิดเห็นจากผูรับบริการ ผูเกี่ยวของ
ใหเปนที่ตองการของผูรับบริการ

1

ระดับคะแนน
องคประกอบ 4.2.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.2.1

1
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.2.1

การจัดบริการ/ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ โดย
สํานักงานบริการฯ ทําหนาที่เปนหนวยงานบริการวิชาการของคณะฯ งานบริการจึงมี
2 ลักษณะ คือ
1. งานบริการวิชาการที่สํานักงานฯ จัดขึ้นตามนโยบาย และวัตถุประสงคที่
กําหนดไว นับเปนงานประจําโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตางๆ คือ
1) การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
2) การตรวจสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) การฝกอบรมและวิจัย
4) นวดแผนไทยประยุกต
5) เกาอี้เพื่อสุขภาพ
2. งานบริก ารวิ ชาการในลัก ษณะโครงการที่สํ านัก งานบริก ารฯไดรั บทุ น
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกโดยตรง และโครงการซึ่งอาจารยคณะสาธารณสุข
ศาสตร รับผิดชอบเปนหัวหนาโครงการโดยการบริหารจัดการของสํานักงานบริการฯ
สํานักงานบริการฯ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานการบริการวิชาการ
ต า งๆ/การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากผู รั บ บริ ก าร/ผู เ กี่ ย วข อ ง ด ว ยการสํ า รวจความ
พึงพอใจการใหบริการของผูรับบริการ
สํ า นั ก งานบริ ก ารฯ นํ า ข อ เสนอแนะจากการสํ า รวจความพึ ง พอใจผู รั บ
บริการมาปรับปรุงพัฒนางาน ดังนี้
1. การลงทะเบียนผูร ับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ใหรวดเร็วขึ้น โดยปรับปรุง เอกสารหมายเลข PH. 4.2.1 (1)
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อตรวจ
การคนเอกสารบันทึกการตรวจสุขภาพดวยระบบคอมพิวเตอร
เอกสารหมายเลข PH. 4.2.1 (1)
สุขภาพโดยใชโปรแกรม Excel

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 14

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
4.2.2 มีระบบสื่อสาร และสรางความสัมพันธในการ
ใหบริการวิชาการ

ระดับคะแนน
องคประกอบ 4.2.2

การดําเนินการตามมาตรฐานคุ
นการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.2.2
สํานักงานบริการฯ มีหนวยการตลาดและประชาสัมพันธ รับผิดชอบสราง
เครือขายผูรับบริการ ดําเนินการในการใหขอมูลขาวสาร จูงใจและสรางความสัมพันธ
กับ ผูรั บ บริ ก ารผู เกี่ ย วข อ งในป จ จุบั น และอนาคต โดยมี ระบบสื่ อ สารและสร า ง
ความสัมพันธกับผูรับบริการโดยมอบหมายใหหนวยลูกคาสัมพันธรับผิดชอบ ทําหนาที่
ติดตอสื่อสาร ประชาสัมพันธกับผูรับบริการ ดังนี้
1. การติดตอสื่อสารขอมูลประชาสัมพันธบริการทั่วไปมีเอกสาร Booklet
ประชาสัมพันธบริการของสํานักงานบริการฯ
2. การติดตอกับผูใชบริการของสํานักงานจัดทําแบบฟอรมในการสง – ตอบ
รับ กับผู ใชบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามระบบคุ ณภาพที่ กําหนดไวสํารวจความ
ตองการและความพึงพอใจจากผูใชบริการ
3. การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูใชบริการจัดทําของขวัญเปนอภินันทนาการ
แกผูใชบริการในโอกาสปใหมเปนประจําทุกป
การติดตาม ประเมินผลรูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรมในขอ 1 และ 2 สํานักงาน
บริการฯ พิจารณาจากการดําเนินการสงผลใหมีแนวโนมที่จะคงจํานวนผูรับบริการเดิม
ที่ใชบริการอยางตอเนื่อง และจํานวนผูรับบริการใหมที่เพิ่มขึ้น/มีรายไดจากการบริการ
เพิ่มขึ้น โดยกําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินงานไว ดังนี้
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.2.2

1. สงจดหมายเชิญชวนผูรับบริการตรวจสุขภาพ 265 ฉบับ
เอกสารหมายเลข PH. 4.2.2 (1)
2. สํ า รวจความพึ ง พอใจจากผู รั บ บริ ก ารตรวจสุ ข ภาพ สั ป ดาห ล ะ 1  จดหมายเชิญชวน
 แบบสํารวจความพึงพอใจ
หนวยงาน
3. สํารวจความพึงพอใจผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกตจากผูรับ บริการ ผูรับบริการ
ใหมทุกคน
เอกสารหมายเลข PH. 4.2.2 (1)
เอกสารหมายเลข PH. 4.2.2 (2)
การปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานดานการสื่อสารและ
สรางความสัมพันธ สํานักงานบริการฯ ดําเนินการดังนี้
 Booklet
1. ประชาสั ม พัน ธ บริ การของสํา นัก งานบริก ารฯ โดยเผยแพร Booklet  จดหมายเชิญชวน
สํานักงาน แกหนวยงาน และผูสนใจในโอกาสจัดบูธประชุมวิชาการ รวมทั้งผูศึกษาดู  สมุด Diary ป 2555
งานสํานักงาน จํานวนประมาณ 100 ฉบับ
2. การส ง จดหมายเชิ ญ ชวนหน ว ยงานให รั บ บริ ก ารตรวจสุ ข ภาพ ได ส ง
จดหมายใหหนวยงานภาครัฐจํานวน 150 แหง ตอบรับใชบริการ 124 แหง และสง
จดหมายใหหนวยงานภาคเอกชนจํานวน 15 แหง ตอบรับใชบริการ 15 แหง
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 15

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุ
นการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.2.2

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.2.2

3. ทําสมุด Diary ป 2555 เปนของขวัญแกผูบริการหนวยงานที่รับบริการ
ผูรับบริการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสิ่งแวดลอมเครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการฝกอบรมประชุมและสัมมนา จํานวนทัง้ สิ้น 1,500 เลม
เอกสารหมายเลข PH. 4.2.2 (2)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 16

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

องคประกอบ 4.3
หลักการ

บริการ/ ผลิตภัณฑ

บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

2

องคประกอบ 4.3

3

4

5

6

7

5

6

7



ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
4.3.1 มี บ ริ ก ารวิ ช าการ/ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ ภาพ ที่
ได รับ การยอมรับ/รั บรองในวงวิ ชาการหรือ องคก รตาม
มาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑทั้งในระดับชาติ/
นานาชาติ

1

ระดับคะแนน
องคประกอบ 4.3.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1
คณะฯ ดําเนินการตามแผนการใหบริการวิชาการดวยมาตรฐานระดับชาติ
โดยดําเนินงานบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสํานักงานบริการฯ ไดรับการรับรอง
คุณภาพ ISO 9001 : 2000 ตอเนื่องมาตั้งแต ป 2545 จนถึงปจจุบัน ซึ่งได Upgrade
เปน ISO 9001 : 2008 จึงกลาวไดวาเปนงานบริการที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับตาม
มาตรฐานทั้งระดับชาติและสากล
คณะฯจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานการแพทยและการสาธารณสุข เปน
ที่ยอมรับของสังคมทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ ประชาสัมพันธผานองคกรเครือขาย
ที่เกี่ยวของ หลักสูตรการฝกอบรมและการประชุมวิชาการนานาชาติในป 2555
เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1 (1)
ในรอบป ง บประมาณ 2555 การติ ด ตาม ประเมิ น ผล การดํ า เนิ น การ
ใหบริการวิชาการตามแผนและขั้นตอนที่กําหนดไว สามารถสรุปผลการใหบริการ
วิชาการได ดังนี้
1. รับ ทํา วิจั ย และเปน ที่ ปรึ กษาโครงการวิจั ยใหแ ก หน วยงานภายนอก
(ดําเนินการผานสํานักงานบริการฯ) จํานวน 15 โครงการ ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังตาราง

1

2

3

4



เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

เอกสารหมายเลขPH. 4.3.1 (1)
รายชื่อหลักสูตรการฝกอบรมและ
การประชุมวิชาการนานาชาติในป
2555

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 17

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

ตารางที่ 4.4 รายชื่อโครงการวิจัยและเปนที่ปรึกษาโครงการวิจัยใหแกหนวยงานภายนอก
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

ระยะเวลาดําเนินงาน

1

โครงการที่ปรึกษาในการคนควาหาผลของการบริโภคขาว
โอตในผูที่มีคอลเลสเตอรอลสูง
โครงการศึกษาเพื่อสรางรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ
โครงการที่ปรึกษาในการสรางตัวชี้วัดมาตรฐานตามแนวคิด
Clean and Green และตรวจประเมินการดําเนินงานตาม
โครงการแตละกลุมเปาหมาย ตามโครงการกรุงเทพสะอาด
รมรื่น (Bangkok Clean and Green)
ที่ปรึกษาโครงการถายทอดเทคโนโลยีดา นความปลอดภัย
แกสถานประกอบการ: การจัดการความปลอดภัย
โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง
โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามระบบ GHS สําหรับ
ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทาง
สาธารณสุข
โครงการพัฒนาบริการงานสรางเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคในกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2555
โครงการฝกอบรม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน
โรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลเปาโล
โครงการที่ปรึกษาการศึกษาเพือ่ พัฒนามาตรฐานดานอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ (กิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ)
โครงการควบคุมบุหรี่ (มวนเองหรือยาเสน) โดยใชชุมชน
เปนฐาน
โครงการเก็บตัวอยางน้ําประปาตรวจวิเคราะหหาไวรัส
ประจําป 2555
โครงการประเมินการเขาถึงบริการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคของประชาชนทุกสิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานสาธารณสุข
ทองถิ่น ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพือ่ สุขภาพ
โครงการวิเคราะหผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนวยงานกรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ที่ปรึกษาในการพัฒนาแนวทางการประเมินและตรวจ
รับรองคุณภาพอากาศในอาคาร ตามโครงการสงเสริม
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เพือ่ ปองกันและเฝาระวังโรค
โครงการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติรายการของ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรับใหม รุน 3 ภายหลังจากการ
ปฏิบัติราชการในหนวยงานที่ตองมีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตรครบ 12 เดือน

(ธันวาคม 2554 –
พฤศจิกายน 2555)
(เมษายน – กันยายน
2555)
(พฤษภาคม – พฤศจิกายน
2555)

บริษัทเปบซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง
จํากัด
ก.พ.

(มีนาคม – กันยายน
2555)

สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(กุมภาพันธ – กันยายน
2555)

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา

(กุมภาพันธ – กันยายน
2555)
(15 พฤษภาคม 2555: 70
คน)
(กรกฎาคม 2555 –
สิงหาคม 2556)

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
โรงพยาบาลเปาโล

(กรกฎาคม 2555 –
สิงหาคม 2556)
(กุมภาพันธ – เมษายน
2555)
(สิงหาคม 2555 –
กันยายน 2556)

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
กองเฝาระวังคุณภาพน้ํา การประปา
นครหลวง
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ

(สิงหาคม 2555)
(กรกฎาคม 2554 –
กุมภาพันธ 2555)
(22 พฤษภาคม – 15
สิงหาคม 2555)

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เขต 9 นครราชสีมา
กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข
กองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร

(สิงหาคม – กันยายน
2555)

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
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หนวยงานที่ใหทุน

กองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร

สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 18

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1
2. ใหบริการตรวจวิเคราะหน้ํา อากาศ กากตะกอน ใหแกหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
1) ตรวจวิเคราะหน้ํา
2,580 ตัวอยาง
2) ตรวจวิเคราะหอากาศ
1,149 ตัวอยาง
3) ตรวจวิเคราะหกากตะกอน 128 ตัวอยาง
เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1 (2)
3. บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ใหแกบุคลากรภาครัฐและเอกชน จํานวน
21,986 คน
เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1 (3)
4. บุคลากรสายวิชาการจากภาควิชารับเชิญเปน
4.1 วิทยากร
287 ครั้ง
4.2 กรรมการ/ ที่ปรึกษาวิชาการ
16 ครั้ง
4.3 กรรมการวิชาชีพ
121 ครั้ง
4.4 กรรมการวิทยานิพนธ
80 ครั้ง
4.5 สอนพิเศษและอื่นๆ
278 ครั้ง
4.6 คิดเปนรอยละ 507.14 ของอาจารยทั้งหมด
(จํานวนครั้งบุคลากรที่ใหบริการวิชาการ 781 ครั้ง จากอาจารยทั้งหมด 154
คน)
เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1 (4)
วิทยากร = 287 ครั้ง

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1 (2)
ผลการใหบริการตรวจวิเคราะหน้ํา
อากาศ และกากตะกอน

เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1 (3)
ผลการใหบริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่
เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1 (4)
สรุ ป การบริ ก ารวิ ช าการเป น
วิ ท ยากร ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ
ฯลฯ ของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
จากภาควิชา

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 19

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

กรรมการ/ ที่ปรึกษาวิชาการ = 16 ครั้ง

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 20

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

กรรมการวิชาชีพ = 121 ครั้ง

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 21

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

กรรมการวิทยานิพนธ = 80 ครั้ง

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 22

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

อื่นๆ = 278 ครั้ง

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 23

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

งานบริ ก ารวิ ชาการระดั บ นานาชาติ งานวิ เ ทศและการประชาสั ม พั น ธ
ดําเนินงานดานตางๆ ในระดับนานาชาติ ไดแก การจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม
วิชาการนานาชาติ การเจรจาความรวมมือกับตางประเทศ และเครือขาย ดังนี้
1. จัดฝกอบรมหลักสูตระยะสั้นระดับนานาชาติจํานวน 7 หลักสูตร มีผรู ับบริการ 74 เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1 (5)
คน จากประเทศตางๆ ไดแก ประเทศบังคลาเทศ อินโดนีเซีย ญี่ปุน การจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/
สหรัฐอเมริกา ติมอร เลสเต และ เวียดนาม เปนตน และจัดประชุมวิชาการ 1 ประชุมวิชาการนานาชาติ
ครั้ง ดังตาราง เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1 (5)
แผนภาพที่ 4.5 ผลงานการจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานและประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ลําดับ

16-27 ม.ค 55

จํานวน
ผูรับบริการ (คน)
4

18 ม.ค. 55

38

27 ก.พ.16 มี.ค. 55

1

23 พ.ค. – 4 มิ.ย. 55

10

17 ส.ค. 55

5

Maternal and Child Healt
Strengthening Nutrition Program

10 ต.ค. 55
10 – 11 ก.ค. 55

10
6

ประชุมวิชาการเรื่อง Accreditation in
Public Health Education in Asia
Pacific Region

29-30 มี.ค.55

30

เรื่อง

1

Planning Monitoring of Health

2

5

Reproductive Health and Tackling
AIDS in Bangkok
Primary Health Care and Public
Health Nursing
Health and Diseases in ThailandField Experience
HIV/AIDS and TB Management

6
7
8

3
4

วันที่จัด

การเจรจาความรวมมือทางวิชาการ / การเยี่ยมชมคณะ 15 ครั้ง ดังตาราง
เอกสารหมายเลขPH. 4.3.1 (6)

กลุมผูรับบริการ
ผุรับทุนจากองคการอนามัยดลกประเทศ
คลาเทศกระทรวงสาธารณสุข
นักศึกษาปริญญาโทจาก Hasanuddin
University ประเทศอินโดนีเซีย
Tokyo Medical and Dental Univers
ประเทศญี่ปุน
นักศึกษาแพทยมหาวิทยาลัย Wisconsin
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศ
ติมอร -เลสเต
ผูรับทุนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดน
เจาหนาที่กระทระทรวงสาธารณสุข
ประเทศติมอร-เลสเต
ผูบริหารจากประเทศสมาชิก APACPH

เอกสารหมายเลขPH. 4.3.1 (6)
สรุปการเจรจาความรวมมือทาง
วิชาการ / การเยีย่ มชมคณะ

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 24

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1
ตารางที่ 4.6 ผลงานการเจรจาความรวมมือทางวิชาการ / การเยีย่ มชมคณะ
หนวยงาน/
ลําดับ วัน เดือน ป
อาคันตุกะ
ประเทศ
ประเทศ
1 27 ม.ค. 55 Prof. Richard Cash Public Health
อินเดีย
and Dr.Sanjay
Foundation
Zodpey
2
3 ก.พ. 55 Prof.Jung Der Wang Cheng Kung
ไตหวัน
University
3

22 ก.พ. 55

Prf.Hiroshi Kida

Hokkaido
University

ญี่ปุน

4

14 มิ.ย. 55

5

20 ก.ค.55

6

6 ก.ย. 55

7

2 พ.ย. 55

8

13 ธ.ค. 55

คณะผูบริหารจาก New New South
ออสเตรเลีย
South Wales
Wales
University
คณะอาจารยจาก
Kyoto
ญี่ปุน
Kyoto University
University
Mukogawa
Mukogawa
Women’s University Women’s
University
คณะนักศึกษาปริญญา คณะสาธารณสุข
อินโดนีเซีย
ตรีจากคณะสาธารณสุข ศาสตร
ศาสตร มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิน
อินโดนีเซีย
โดเนียเซีย
คณะอาจารยและ
University of
อินโดนีเซีย
นักศึกษาจาก
Andalas ประเทศ
University of
อินโดนีเซีย
Andalas ประเทศ
อินโดนีเซีย
นายแพทยสําลี เปลีย่ น WHO-SEARO
อินเดีย
บางชาง

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1
กิจกรรม
ประสานความรวมมือทางดาน
วิชาการ งานวิจัย และแลกเปลีย่
นักศึกษา
บรรยายพิเศษ Epidemiologica
Research for Public Health
Policy
บรรยายพิเศษเรื่อง Let us Loo
back upon avian,swine and
pandemic influenza
เจรจาความรวมมือทางดาน
วิชาการ วิจัย และแลกเปลี่ยน
นักศึกษารวมกัน
เจรจาความรวมมือทางดาน
วิชาการ วิจัย และแลกเปลี่ยน
นักศึกษารวมกัน

เยี่ยมชมและสํารวจในดานการ
เรียนการสอน

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน

บรรยายายพิเศษเรื่อง The
Significance of Public Health
Functions

2. งานวิเทศและการประชาสัมพันธดําเนินการดานเครือขายความรวมมือทั้งใน เอกสารหมายเลขPH. 4.3.1 (7)
2.1.1 รายงานการประชุมผูบริหาร
และระหวางประเทศ ดังนี้
เครือขาย
2.1 เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในประเทศ ได แ ก เครื อ ข า ยสถาบั น การศึ ก ษา
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 25

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

2.1.2 Asia Journal of Public
สาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ (Thai-PHEIN) มีการดําเนินงาน ดังนี้
Health
2.1.1 จัดประชุมผูบริหารเครือขายอยางตอเนื่อง 2 ครั้ง
2.1.2 จัดทําวารสารนานาชาติ “Asia Journal of Public Health” 2 2.1.3 Proceeding ประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษา
ฉบับ
สถาบันการศึกษา
2.1.3 จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร
สาธารณสุขศาสตรแหง
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555
ประเทศไทย
2.2 เครือขายความรวมมือระหวางประเทศ ไดแก เครือขาย Asia-Pacific Academic
Consortium for Public Health (APACPH) และเครือขาย South East Asia เอกสารหมายเลขPH. 4.3.1 (7)
2.2 แฟมภาพการประชุม
Public Health Education Institutes Network (SEAPHEIN) และไดมีการ
เครือขายความรวมมือ
ดําเนินงานรวมกับเครือขายจํานวน 6 ครั้ง ดังตาราง
ระหวางประเทศ
เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1 (7)

ตารางที่ 4.7 รายชื่อเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ

เครือขาย
เครือขาย
Asia-Pacific
Academic
Consortium for
Public Health
(APACPH)

เครือขาย
Asia-Pacific
Academic
Consortium for
Public Health
(APACPH)
เครือขาย
Asia-Pacific
Academic
Consortium for
Public Health
(APACPH)

รายชื่อ

การดําเนินงานรวมกับเครือขาย

1. APACPH Members
2. ผูบริหารคณะสาธารณสุข
ศาสตร
3. คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตรจาก ThaiPHEIN

เขารวมประชุมในหัวขอเรื่อง “Accreditation in PHE in Asia
Pacific region and APACPH Management Boar
Meeting” ในระหวางวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2555

1. APACPH Members
2. ผูบริหารคณะสาธารณสุข
ศาสตร

เขารวมประชุมในหัวขอเรื่อง“Executive Board Meeting
and Accreditation Conference” ณ กรุงจาการตา
ประเทศอินโดนีเซีย ในระหวางวันที่ 20-23 พฤษภาคม
2555

1. APACPH Members
2. ผูบริหารคณะสาธารณสุข
ศาสตร

เขารวมประชุม Taipei meeting of APACPH for Public
Health Education on Accreditation in Asia-Pacific
ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน ในระหวางวันที่ 1-4 กันยายน
2555

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 26

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1
เครือขาย
Asia-Pacific
Academic
Consortium for
Public Health
(APACPH)
เครือขาย
World Health
Organization
(WHO –SEARO)
SEAPHEIN
proposal และ
Modules National Health
Planning
เครือขาย
World Health
Organization
(WHO –SEARO)

1. APACPH Members
2. ผูบริหารคณะสาธารณสุข
ศาสตร

1. ดร. สําลี เปลี่ยนบางชาง
ผูอํานวยการองคการอนามัย
โลกภาคพื้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
จาก WHO-SEARO
2. ผูบริหารคณะ
3. ผูแทนคณะกรรมการ
Modules
1. WHO – SEARO
2. คณะกรรมการ Modules

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1

เขารวมประชุม APACPH ครัง้ ที่ 44 ในหัวขอเรื่อง
“Millennium Development Goals Beyond 2015:
The Callenge for Public Health” ในระหวางวันที่ 1217 ตุลาคม 2555 พรอมทั้งคณะสนับสนุนใหแกอาจารย
จํานวน 8 คน ในการนําเสนอผลงานวิจัยทุนละ 10,000.00
บาท
ในโอกาสรับฟงการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน
ของ NEW-CCET, SEAPHEIN proposal และ ModulesNational Health Planning วันพฤหัสบดีที่ 29
พฤศจิกายน 2555 ณ หองสุรินทร โอสถานุเคราะห ชั้น
2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ

คณะกรรมการดําเนินการจัดทํา Modules- National
Health Planning for SEAR Member States และ
วางแผนในการเตรียมจัดฝกอบรมใหแกประเทศสมาชิก
11 ประเทศ

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 27

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

มาตรฐานคุณภาพ
4.3.2 มี บ ริ กา ร วิ ช า ก า ร/ ผลิ ตภั ณ ฑ ที่ เ ป น
ประโยชนตอชุมชน/สังคม

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1

องคประกอบ 4.3.2

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.2
ในป 2555 คณะฯ โดยงานวิเทศและประชาสัมพันธ ใหบริการวิชาการที่เปน
ประโยชนตอชุมชน/สังคม ดังนี้
1. การเผยแพรความรูผา นสื่อโทรทัศน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
ในรายการ “หนาตางสุขภาพ”

2

3

4

5

6

7



เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.2

ตารางที่ 4.8 เรื่องการเผยแพรความรูผานสื่อโทรทัศน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยในรายการ “หนาตางสุขภาพ”
ลําดับที่
เดือน
จํานวนเรื่อง
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1
3
ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
ออกอากาศ
ตอนที่ 1 เรื่อง สุขาภิบาลอาหารปลอดภัยเพื่ออนามัย
วันที่ 1,2 ตุลาคม
ผูบริโภค
2554
ตอนที่ 2 เรื่อง หัวใจอาหารปลอดภัย
ตอนที่ 3 เรื่อง บทบาทผูบริโภคอาหารปลอดภัย
โดย ผศ.ศิราณี ศรีใส
2
ออกอากาศ
3
คณะสาธารณะสุขศาสตร
วันที่ 5,612,
ตอนที่ 1 เรื่อง การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสถาบัน
พฤศจิกายน 2554
การศึกษาสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑
โดย รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล
ตอนที่ 2 เรื่อง ที่มาของการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๑ โดย รศ.จรวยพร สุภาพ
ตอนที่ 3 เรื่อง โครงการวิจัยและวิทยานิพนธของ
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.พิพัฒน ลักษมีจรัลกุล
3

ออกอากาศ
วันที่ 3,410,
ธันวาคม 2554

3

ภาควิชาจุลชีววิทยา
ตอนที่ 1 เรื่อง โรคน้ํากัดเทา
ตอนที่ 2 เรื่อง โรคฉี่หนู
ตอนที่ 3 เรื่อง โรคอุจาระรวงในเด็ก
รศ.พญ.กนกรัตน ศิริพานิชกร

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 28

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.2
4

ออกอากาศ
วันที่ 1,7,8, มกราคม
2555

3

5

ออกอากาศ
วันที่ 4,5,11,
กุมภาพันธ 2555

3

6

ออกอากาศ
วันที่ 3,10,17,
มีนาคม 2555

3

7

ออกอากาศ
วันที่ 7,14,21,
เมษายน 2555

3

8

ออกอากาศ
วันที่ 5,12,19,
พฤษภาคม 2555

3

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.2

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
ตอนที่ 1 เรื่อง โรคไขสมองอักเสบ
ตอนที่ 2 เรื่อง โรคอาการไขสมองอักเสบ
โดย ผศ.ประยุทธ พุทธรักษกุล
ตอนที่ 3 เรื่อง ยุงรําคาญและการปองกัน
โดย ผศ.ทวี สายวิชัย
สถานฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท
ตอนที่ 1 เรื่อง การฝกปฏิบตั ิงานภาคสนาม ปการศึกษา
2554 โดย รศ.นพ.พิทยา จารุพนู ผล
ตอนที่ 2 เรื่อง การฝกภาคสนามฯ กับการพัฒนาสุขภาพชุมชน
ตอนที่ 1
ตอนที่ 3 เรื่อง การฝกภาคสนามฯ กับการพัฒนาสุขภาพชุมชน
ตอนที่ 2
โดย ผศ.ทัศนีย ศิลาวรรณ
ภาควิชาระบาดวิทยา
ตอนที่ 1 เรื่อง การดําเนิน กอนการฝกปฏิบัติงานและ
หลังฝกปฏิบตั ิงาน ปการศึกษา 2554 ของนักศึกษา
ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร
ตอนที่ 2 เรื่อง การเตรียมการฯ
ตอนที่ 3 เรื่อง หลังฝกปฏิบัติงานฯ
รศ.วิศิษฏ ฉวีพจนกําจร
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
ตอนที่ 1 เรื่อง สาธารณสุขสุขภาพผูสูงอายุ
โดย รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล
ตอนที่ 2 เรื่อง ทําไมตองพูดถึงบุหรี่มวนเอง
ตอนที่ 3 เรื่อง ภาษีเพิ่มขึ้น แตทําไมคนสูบไมลดลง
โดย ผศ.มณฑา เกงการพานิช

ภาควิชาอนามัยครอบครัว
“เรื่องโรคที่มากับหนารอน”
ตอนที่ 1 เรื่อง โรคที่มากับอาหารและน้ํา
ตอนที่ 2 เรื่อง โรคพิษสุนัขบา
ตอนที่ 3 เรื่อง โรคลมแดด
โดย ผศ.นายแพทยศุภชัย ปติกุลตัง
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.2
9

ออกอากาศ
วันที่ 2,9,16,
มิถุนายน 2555

3

10

ออกอากาศ
วันที่ 7,14,21,
กรกฎาคม 2555

3

11

ออกอากาศ
วันที่ 18,19,24,
สิงหาคม 2555

3

12

ออกอากาศ
วันที่ 1,8,15,
กันยายน 2555

3

ภาควิชาโภชนวิทยา
เรื่อง ยุทธการชะลอวัย...
กินอยางไรใหผิวสวย สุขภาพดี อายุยืน
ตอนที่ 1 การจัดการประชุม
ตอนที่ 2 ที่ของโครงการ
ตอนที่ 3 กินอยางไรใหผิวสวย สุขภาพดี อายุยืน
โดย รศ.เรวดี จงสุวัฒน
ภาควิชาอนามัยครอบครัว
ตอนที่ 1 การจัดการประชุมครอบครัวและเด็กไทย
กาวไกลสูสากล โดย ผศ.กนิษฐา จํารูญสวัสดิ์
ตอนที่ 2 แท็บเล็กกับสุขภาพ
โดย ผศ.นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย
ตอนที่ 3 สื่อดวยรัก ทักดวยใจ ครอบครัวไทยเขมแข็ง
โดย ผศ.พิมพสรุ างค เตชะบุญเสริมศักดิ์
โรคมือเทาปาก
ตอนที่ 1 โรคมือเทาปาก กับบทบาทนักสาธารณสุข
โดย รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล
ตอนที่ 2 อาการของโรคมือเทาปาก
ตอนที่ 3 วิธีปองกันโรคมือเทาปาก
โดย ผศ.นพ.ศุภชัย ปติกลุ ตัง
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
ตอนที่ 1 ที่มาของโครงการ
ตอนที่ 2 การรักษาโรคเบื้องตน
ตอนที่ 3 การใชยาที่ถูกตอง
โดย รศ.สุนีย ละกําปน

ในป 2555 คณะฯ จัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ
เอกสารหมายเลข PH. 4.3.2 (1)

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.2

เอกสารหมายเลข PH. 4.3.2 (1)
สรุปผลการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการแกชุมชน/สังคม ปพ.ศ.
2555
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.2

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.2
ตารางที่ 4.9 ผลงานการจัดฝกอบรม/ สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ
ลําดับ

ชื่อโครงการอบรม / สัมมนา

วัน เดือน ปที่จัด

จํานวน
ผูรับบริการ
(คน)

1

จัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาวิชาการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยสูอาชีพและประ
ชมคมอาเซียน

20 ม.ค.55

40

2

จัดฝกอบรมหลักสูตร การปองกันและระงับ
การแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล
ฝอยติดเชื้อ รุนที่ 1/2555
จัดอบรมเรื่อง "มาตรฐานโภชนาการ
สําหรับผูปวยในโรงพยาบาล : มาตรฐาน
กําหนดปริมาณสารอาหารและการคํานวณ
อาหารสําหรับผูปวยเฉพาะโรค รุนที่ 2"
(ศูนยวิจัยฯ)
จัดอบรมหลักสูตร การใชโปรแกรม SPSS

9-10 ก.พ.55

47

28-30 มี.ค.55

55

บุคลากรสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา

23-27 เม.ย.55

17

27 เม.ย.55

236

15 พ.ค.55

70

เจาหนาที่จากกระทรวง
สาธารณสุข และผูสนใจ
ศิษยเกาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
เจาหนาทีโ่ รงพยาบาลเปาโล

17-18 พ.ค.55

38

บุคลากรสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา

21-23 พ.ค.55

189

บุคคลทั่วไป ผูสนใจ และ
บุคลากรภาครัฐ

26-27 พ.ค.55

36

บุคลากรสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

26-27 ก.ค.55

28

บุคลากรสถาบันธัญญารักษ

3

4
5
6
7

8

9

10

จัดประชุมวิชาการ เรื่อง นักสาธารณสุข :
อดีต ปจจุบัน สูอนาคต
โครงการฝกอบรม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติด
เชื้อในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลเปาโล
จัดอบรมเรื่อง "มาตรฐานโภชนาการ
สําหรับผูปวยในโรงพยาบาล : การวางแผน
การจัดเมนู การตัก และการจัดอาหารเสิรฟ
เฉพาะโรค รุนที่ 1" (ศูนยวิจัยฯ)
จัดประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครัง้ ที่ 12
เรื่อง อาหารและโภชนาการกลาวไกลสู
ประชาคมอาเซียน
จัดอบรมเรื่อง "การเขียนโครงรางการวิจัย
R2R สําหรับบุคลากรสังกัดสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี (ศูนยวิจยั ฯ)
จัดอบรมเรื่อง "การวิเคราะหขอมูลและการ
เขียนรายงานผลการวิจัยสําหรับบุคลากร
สถาบันธัญญารักษ" (ศูนยวิจัยฯ)

กลุมผูรับบริการ

บุคลากรสังกัดสถานศึกษา
ที่มีการเรียนการสอนดาน
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
บุคลากรสังกัด
กรุงเทพมหานคร
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.2

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.2
ลําดับ

11

12

13

14

15

ชื่อโครงการอบรม / สัมมนา

จัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัว
23-24 ส.ค.55
แหงชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง ครอบครัวและ
เด็กไทยยุคใหม กาวไกลสูส ากล
จัดอบรมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพของ
28-31 ส.ค.55
บุคลากรดานสาธารณสุขทองถิ่นในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ รุน 1
(ศูนยวิจัยฯ)
จัดอบรมเรื่อง "การวิเคราะหขอมูลและการ
29 ส.ค.55
เขียนรายงานผลการวิจยั สําหรับบุคลากร
สังกัดสาธารณสุขจังหวัดสระบุร"ี (ศูนยวิจัยฯ)
จัดอบรมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพของ
4-7 ก.ย.55
บุคลากรดานสาธารณสุขทองถิ่นในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ รุน 1
(ศูนยวิจัยฯ)
จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เครือขาย 20 ก.ย.55
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 2

16

จัดอบรมครูโครงการเด็กไทยดูดี มี
พลานามัย ณ โรงแรมเอเซีย

17

จัดอบรม เรื่อง การจัดการขยะชุมชนเพื่อ
ความปลอดภัยดานสุขภาพ
จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย
รุนที่ 3 ปการศึกษา 2555
จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Significance of
Public Health Functions โดย นพ.สําลี
เปลี่ยนบางชาง ผูอํานวยการองคการ
อนามัยโลกภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต

18

19

วัน เดือน ปที่จัด

จํานวน
ผูรับบริการ
(คน)

230

40

กลุมผูรับบริการ

บุคคลที่สนใจทั่วไป และ
บุคลากรที่เกีย่ วของดาน
อนามัยครอบครัว
บุคลากรดานสาธารณสุข
ทองถิ่น ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา

32

บุคลากรสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

30

บุคลากรดานสาธารณสุข
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา

290

นักศึกษาที่เปนสมาชิก
สถาบันเครือขายการศึกษา
สาธารณสุขศาสตรแหง
ประเทศไทย
ครูในโรงเรียนที่ใชเขารวม
โครงการเด็กไทยดูดี มี
พลานามัย
ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับ
การจัดการขยะ
บุคลากรทางการพยาบาล

9 ต.ค.55

100

12-14 ธ.ค.55

20

16 พ.ย.55-5
เม.ย. 26

26

13 ธ.ค.55

85

บุคลากร นักศึกษาระดับป.
โท ป.เอกของคณะ และ
บุคลากรทีส่ นใจจาก
หนวยงานอื่น
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องคประกอบ 4.4
หลักการ

ผลลัพธการบริการวิชาการ

ผลการประเมินผลลัพธ

ผลลัพธที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการพันธกิจดานการบริการวิชาการ

ระดับคะแนน

1

2

องคประกอบ 4.4

3

4

5

6

7



ผลลัพธ
ดาน/ผลลัพธ

ระดับคะแนนผลการประเมินผลลัพธ
1 2 3 4 5 6 7

รายการผลลัพธ

ดานการบริการวิชาการ
4.4.1 สั ม ฤทธิ ผลด า นการบริ ก าร • ผลลัพธดานผูใชบริการ
วิชาการ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ

3.00


หลักของสวนงาน
• ผลลัพธดานผลงานบริการวิชาการ
2. เงินรายไดที่เกิดจากการรับจาง

1.67

วิจั ย และการรั บ เป น ที่ปรึ กษา 
โครงการต อ บุ ค ลากรสาย
วิชาการประจํา
3. ผลการนําความรูและประสบการณ
จากการใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย (สมศ.8)
4. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ
เข ม แข็ ง ของชุ ม ชนหรื อ องค ก ร
ภายนอก (สมศ.9)

คาเฉลี่ย




2.00
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มาตรฐานคุณภาพ
4.4.1 สัมฤทธิผลดานการบริการวิชาการ
ผลลัพธรายการที่ 1 : ความพึงพอใจของผูใชบริการหลักของสวนงาน
รายงานผลลัพธ
:
ผลการประเมินความพึงพอใจ ป พ.ศ. 2555 (จากเกณฑไมนอยกวา 4.0 ใน 5.0)
ปพ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร โดยสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมได
ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในกระบวนการใหบริการ ตามแบบสํารวจความพึง
พอใจการใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ = 4.48 ใชเกณฑการประเมิน 5 ระดับ

ป พ.ศ.
2553
2554
2555
2556
2557
2558

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับ บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
4.50
4.60
4.75
4.42
4.47
4.48
4.50
4.60
4.70
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ผลลัพธรายการที่ 2

: เงินรายไดที่เกิดจากการรับจางวิจัยและการรับเปนที่ปรึกษาโครงการตอบุคลากรสาย

วิชาการประจํา
รายงานผลลัพธ :
1.จํานวน
ป
งบประมาณ บุคลากรประจํา
2553
154
2554
153
2555
154
2556
152
2557
152
2558
152
กิจกรรมบริการวิชาการ

2.รายรับจากการบริการวิชาการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
142,275,923.02
230,771,690
197,304,100
63,809,237.05
205,200,000
212,800,000
220,300,000

3.สัดสวนจํานวนเงินที่ได (ขอ 2/ขอ1)
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
923,869.63 : 1
1,508,311 : 1
414,345.69 : 1
1,298,053 : 1
1,350,000 : 1
1,400,000 : 1
1,500,000 : 1

รายไดจากการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2555 (บาท)
เปาหมาย

การบริการสุขภาพเคลื่อนที่
11,000,000.คลินิกนวดแผนไทยประยุกต และเกาอี้เพื่อสุขภาพ
13,500,000.บริการตรวจประเมินและเปนที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม
8,500,000.การฝกอบรม
300,000.ประสานความรวมมือกับภาควิชา
30,000,000.รายไดจากการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2555 รวมทั้งสิ้นเปนเงิน
ปงบประมาณ 2555 บุคลากรสายวิชาการประจํา มีจํานวนทั้งสิ้น (คน)
คิดเปนสัดสวนตอบุคลากรสายวิชาการ =

ผลดําเนินการ
10,736,375.13,823,025.8,161,375.158,000.30,930,462.05
63,809,237.05
154
414,345.70
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ผลลัพธรายการที่ 3

: ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.8)
รายงานผลลัพธ :
ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย จํานวน ..29. เรื่อง จากโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 43 โครงการ คิดเปนรอยละ 67.44 คิดเปนคะแนนตามเกณฑ สมศ. =
5 คะแนน

รายการ

ผลลัพธ
ป พ.ศ. 2553 ป พ.ศ. 2554
เปาหมาย

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นําไปใชฯ
2.1 จํานวนที่นําไปใชพัฒนาการเรียน
การสอน
2.2 จํานวนที่นําไปใชดานการวิจยั
2.3 จํานวนที่นําไปใชดานการเรียนการ
สอนและการวิจัย
3. รอยละ ที่นําไปใช [ขอ 2 / ขอ 1] x
100 (%)
4. คาคะแนนที่ได
5. (รอยละ 30 = 5 คะแนน)

-

ผล

-

รายการ
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นําไปใชฯ
2.1 จํานวนที่นําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 จํานวนที่นําไปใชดานการวิจยั
2.3 จํานวนที่นําไปใชดานการเรียนการสอนและการวิจยั
3. รอยละ ที่นําไปใช [ขอ 2 / ขอ 1] x 100 (%)
4. คาคะแนนที่ได (รอยละ 30 = 5 คะแนน)

เปาหมาย

58

เปาหมาย
ป พ.ศ. 2555
ป พ.ศ.
เปาหมาย
2556
ผล
43

21
17

29
29

4
-

-

36.21

67.44

ผล

5.00

5.00

5.00

5.00

ป พ.ศ.
2557

5.00

จํานวน
43
29
29
67.44
5.00
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ผลลัพธรายการที่ 4
รายงานผลลัพธ :

: ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.9)

ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีการบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งชุมชน หรือองคกร
ภายนอก ทั้งสิ้น 15 โครงการ จํานวนโครงการที่สรางการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอกที่บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 13 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.67
วิธีการคํานวณ
จํานวนโครงการที่สรางการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกที่บรรลุผลมากกวา
X 100
หรือเทากับ 80% ของเปาหมายที่กําหนดไว
จํานวนโครงการที่สรางการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกทั้งหมด

=

13

X 100

= 86.67 %

15

ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ป พ.ศ.
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
2553
3.00
2554
5.00
5.00
2555
5.00
5.00
2556
5.00
2557
5.00
2558
5.00
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 4 : มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ
จากผลงานในป 2555 สรุปไดวา ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมสวนใหญ บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว ยกเวนงานบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ผลงานนอยกวา
เป า หมายที่ กํ า หนดไว เนื่ อ งมาจากการแข ง ขั น ในเรื่ อ งราคาบริ ก ารด ว นค อ นข า งมาก ซึ่ ง สํ า นั ก งานบริ ก ารฯ
จําเปนตองคงราคามาตรฐานตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว
นอกจากนี้สํานักงานบริการยังไดดําเนินการพัฒนางานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจที่
ผานมา ดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา
ดานการบริการวิชาการ
1. ควรมีการพัฒนาบริการนวดแผนไทย
ใหมีคุณภาพและดึงดูดลูกคามากขึน้
และมีการบูรณาการกับการสอนและการ
วิจัย
2. ควรตั้งเปาหมายการดําเนินการดาน
การทําวิจัย/โครงการ/ที่ปรึกษา แก
หนวยงานภายนอก และจัดกลไก
สนับสนุนใหเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายไว

การดําเนินการของหนวยงานตาม
ขอเสนอแนะ

-

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ

จั ด ให มี เ จ า ห น า ที่ น ว ด ก ด จุ ด ซึ่ ง
ผูรับบริการมีความตองการมากขึ้น โดย
คั ด เลื อ กจากผู ส มั ค รที่ จ บปริ ญ ญาตรี
สาขาการแพทย แ ผนไทยประยุ ก ต
บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล

-

สถิติผูรับบริการนวดกดจุดเฉลี่ย 60
ราย/เดือน

-

ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพบริ ก าร
4.38 จากคะแนนเต็ม 5

•

จั ด ทํ า แผน/ตั้ ง เป า หมายโครงการที่
ปรึกษา และการรับทุน สนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก โดยใชฐ านขอมู ล
ผลงานโครงการที่ไดรับการสนับสนุนที่
ผานมา

-

ไ ด รั บ ทุ น ส นั บ ส นุ น ดํ า เ นิ น ก า ร
โครงการตามเป า หมายที่ กํา หนดไว
(จํานวนทั้งสิ้น 15โครงการ)

•

ประสานความร วมมื อกั บหน วยงานที่
สนับสนุนทุน ทั้งแบบเปนทางการและ
ไมเ ปนทางการ เพื่อ ความคล องตั วใน
การรับรูขาวสารแหลงทุนสนับสนุน

•

ในปงบประมาณ 2555 มีการกอสราง
ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ บ ริ เ วณใกล เ คี ย งคลิ นิ ก
นวดแผนไทยประยุกต จึงเปนขอจํากัด
ในการจั ด บริ ก ารคลิ นิ ก นวดแผนไทย
ประยุ ก ต แต กํ า หนดไว ว า เมื่ อ การ
ก อ สร า งปรั บ ปรุ ง สถานที่ แ ล ว เสร็ จ
(ประมาณ มิถุนายน 2556) จะดําเนิน
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลการรักษา
จากผูมารับบริการ
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 38
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จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
สํานักงานบริการฯ
สํานักงานบริการฯ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร
ในการรวม
ใหบริการสุขภาพเคลื่อนที่และการเปนวิทยากรในการฝกอบรม
รวมทั้งความรวมมือประสานงานเครือขาย
ภายนอกที่ใหทุนสนับสนุนโครงการตางๆจึงทําใหสามารถจัดบริการวิชาการไดอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับตาม
ความตองการของผูใชบริการ
จุดออน / แนวทางแกไข
1. แผนกลยุทธและแผนงานของสํานักงานบริการฯ เปนเพียงสวนหนึ่งของแผนงานบริการวิชาการของคณะฯ จึงนํามา

สรุปเปนขอมูลบริการวิชาการของคณะไดเพียงบางสวน
แนวทางแกไข
ควรดําเนินการจัดทําแผนงาน/กิจกรรมบริการวิชาการในภาพรวมของคณะใหเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน เพื่อความ
สะดวกในการเชื่อมโยงขอมูลบริการวิชาการของคณะและสํานักงานบริการฯ
2. ผลสําเร็จของแผนการขอทุนสนับสนุนโครงการตางๆจากหนวยงานภายนอกมีความเสีย่ งสูง

โดยขึน้ อยูกับความตองการ
ของหนวยงานสนับสนุน ซึ่งพิจารณาตัดสินจากการแขงขันทั้งขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอดานราคา จึงทําใหไม
สามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว

แนวทางแกไข
ปรับปรุงการตั้งเปาหมายในแผนใหเหมาะสมและมีความเปนไปไดมากที่สุด โดยไมใชวิธีการตั้งเปาหมายใหสูงขึ้นตาม
ระยะเวลา แตจะพิจารณาตั้งเปาหมายตามขอมูลที่ไดรับจากแหลงทุนตางๆ
3. ระบบการจัดเก็บรวบรวมขอมูลผลงานบริการวิชาการในภาพรวมของคณะยังไมสมบูรณ ทําใหเกิดความลาชาในการจัดทํา

รายงานและขอมูลไมครบถวน สมบูรณ
แนวทางแกไข
ควรปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานบริการวิชาการ จัดทํา Template ขอมูลดานบริการวิชาการและมีเจาหนาที่ประสานงาน
กลางรับผิดชอบ ทําหนาที่ประจําในการรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่อง และมีการประชุมสรุปขอมูลเปนระยะๆ เพื่อนําผลงานมา
ปรับปรุงพัฒนางานที่มีแนวโนมวาไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
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รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

สรุปผลลัพธ/ตัวบงชี้
การดําเนินการบริการวิชาการของคณะฯ
ปงบประมาณ 2555
มีรายไดการดําเนินการทั้งสิ้น
63,809,237.05 บาท คณะมีบุคลากรสายวิชาการประจํารวมทั้งสิ้น 154 คน นักวิจัย 1 คน สัดสวนของจํานวนเงิน
ที่เปนรายรับที่เกิดจากการบริการวิชาการตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการประจํา = 414,345.70 บาท : 1 คน พ.ศ.
2555 บุคลากรสายวิชาการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนทั้งหมด 29 โครงการ คณะฯ มีโครงการสรางการเรียนรู และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 15 โครงการ
บรรลุผลมากกวาหรือเทากับ 80 % ของเปาหมายที่กําหนดไวจํานวน 13 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.67
ผลลัพธที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจดานการบริการวิชาการ
คาเฉลี่ย = 2.00
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มาตรฐานคุณภาพที่ 5
หลักการ

มาตรฐานคุ ณ ภาพด้ า นการทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปวั ฒ นธรรมและ
สิ่ งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการอนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนภารกิจหลัก
ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนใหเกิดการบูรณาการและการใชความรู วิทยาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม พัฒนา และเพิ่มคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม ตาม
จุดเนนเฉพาะและบริบทของแตละองคกร

องคประกอบ 5.1 ระบบและกลไก
หลักการ

มีระบบกลไกในการบริ หารจั ดการการศึ กษา ที่ มี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับองคกร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยางครบ
วงจร ทั้ งการกํ าหนดนโยบายและแผนงาน การ
ประสานงาน การติ ดตามประเมิ นผล และการ
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบและกลไกแตละระดับ
อาจมีรูปแบบแตกตางกันได

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.1

2

3

องคประกอบ 5.1

4

5

6

7

5

6

7

√

ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
5.1.1 มี โ ครงสร า งและผู รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการทํ า นุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ มโยง
ประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยและองคกร
[ระบบและกลไกการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม (สกอ. 6.1)]

1

ระดับคะแนน

1

องคประกอบ 5.1.1

2

3

4
√

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.1

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะฯไดระบุในนโยบายของคณะ ใหมีการสางเสริมการประยุกต เอกสารหมายเลข PH. 5.1.1 (1)
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาไทยมาใชในการดําเนินชิวิต โดยกําหนดใหงาน แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เปนพันธกิจหนึ่งในแผนยุทธศาสตร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ของคณะฯ
มีการจัดโครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมภายในคณะ คณบดีมอบหมายใหรองคณบดี
เปนผูกํากับและดูแลงานดานการทํานุบํารุงฯ และมีสํานักงานคณบดีเปน
หนวยงานสนับสนุน การดําเนินการดานตางๆ มีระบบกลไกการบริหารใน
รูปแบบคณะกรรมการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมฯ
องคประกอบของ
คณะกรรมการจะประกอบดวยคณาจารย บุคลากรผูแทนทุกสายงานรวมทั้ง
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 1

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.1

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.1

ผูแทนนักศึกษา รวมทั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการและหรือคณะทํางาน
เพื่อรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการที่กําหนด
และมีการนําผลการประเมินการจัดกิจกรรม
โครงการในครั้งทีผ่ านมานํามาเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
โครงการ
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.1 (1)
คณะกรรมการทํานุบํารุงฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การ เอกสารหมายเลข PH. 5.1.1 (2)
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย คณะฯ มอบหมายใหเลขานุการคณะฯ รวมเปน • คําสั่งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
และภูมิปญญาทองถิ่น
• คําสั่งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.1 (2)
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
งานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
การจัดการเรื่องสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย คณะฯ มอบหมาย เอกสารหมายเลข PH. 5.1.1 (3)
ใหรองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล และผูชวยคณบดี รับผิดชอบ โครงสรางงานกายภาพฯ
กํากับดูแล โดยมีงานกายภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยเปนหนวยงาน
ในการดําเนินการและรับผิดชอบดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมของคณะฯ
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.1 (3)
การดําเนินกิจกรรมและโครงการ มีการกระจายและมอบหมาย
หนาที่ใหภาควิชา และหนวยงานตางๆ ของสํานักงานคณบดี และสโมสร
นักศึกษารวมเปนคณะทํางานจัดโครงการ/กิจกรรม โดยมีคณะกรรมการและ
คณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบหลัก เพื่อใหบุคลากรและ
นักศึกษาของคณะฯ มีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม และจูงใจให
บุคลากรจากทุกภาควิชา/หนวยงาน รวมทั้งนักศึกษา เขารวมในกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่คณะฯจัดขึ้น

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 2

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
5.1.2

มี น โยบาย และแผนงานด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.2

ระดับคะแนน

1

องคประกอบ 5.1.2

2

3

4

5

6

7

√

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.2

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะฯ จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป โดย เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (1)
บูรณาการ กับกระบวนงานตางๆ ของคณะ เชน การเรียนการสอน การวิจัย แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และการบริการวิชาการรวมถึงกิจกรรมของนักศึกษา
เพื่อเปนการปลูก และสิ่งแวดลอม ประจําป 2555
จิตสํานึกใหบุคลากร และนักศึกษาใหตระหนักถึงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม และการสรางเสริมสุขภาพ รวมทั้งการรวมกันสรางเอกลักษณ
รวมทั้ง
ของคณะสาธารณสุขศาสตรใหเปนที่รูจักในสังคมและชุมชน
ขับเคลื่อน “Core Values” ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสอดแทรกเขา
ไปในการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปลูกฝง เสริมสรางคานิยม
และวัฒนธรรมขององคกรที่ดีใหกบั บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร โดย
การเผยแพรขอมูลตางๆ
ผานการประชาสัมพันธไปยังบุคลากรของคณะ
สาธารณสุขศาสตร
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (1)
ในปงบประมาณ 2555 คณะฯ ดําเนินการกําหนด “Core เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (2)
Values” ของคณะฯ โดยการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร Core Values” ของคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2555 เรื่อง “รวมพลัง PHMU เพือ่ ผลักดัน
ยุทธศาสตรสูการเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําในภูมิภาคเอเซีย” ระหวางวันที่
10-11 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งกอน
การจัดประชุมสัมมนาไดมีการประชุมระดมความคิดเห็นในการกําหนดราง
“คานิยมคณะ” เสนอในที่ประชุมระดับหัวหนงาน ที่ประชุมภาควิชาและ ที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และเสนอตอที่ประชุมสัมมนาบุคลากร
ประจําป
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (2)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 3

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.2

Core Value
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.2

M
U
P
H

16/02/56

18

แผนภาพที่ 5.1 Core value ของคณะสาธารณสุขศาสตร
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
นโยบายในการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ไดมีการจัดทําแผนและจัด เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (3)
งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาสิ่งแวดลอม ในเรื่องของหองเรียน หอง แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ทํางาน และการปรับภูมิทัศน เพื่อสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน และ ประจําป 2555
การปฏิบัติงาน
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (3)
พื�นที�ทํากิจกรรมนักศึกษาพื�นที�รอบ
อาคาร 4

ปรับปรุงพื�นที�สีเขียว

ปรับปรุงพื�นที�ทํากิจกรรมนักศึกษา อาคารสาธารณสุขวิศษิ ฏ์

แผนภาพที่ 5.2 ภาพอาคารสถานที่ที่ไดปรับปรุงภูมิทัศน

นอกจากนั้นแลว
คณะฯ
หองปฏิบัติการ
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (4)

ยังมีระบบการกําจัดของเสียจาก
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (4)
ภาพหองปฏิบัติการ
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 4

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.2

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.2

แผนภาพที่ 5.3 ภาพหองปฏิบัติการ

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 5

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
5.1.3

มีการสนับสนุนงบประมาณและดานอื่นๆ อยาง
เหมาะสมกับลักษณะโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ
สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.3

ระดับคะแนน

1

องคประกอบ 5.1.3

2

3

4

5

6

7

√

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.3

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ปพ.ศ. 2555 คณะฯ ดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดานการ เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (1)
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่วางไว โครงการ/ กิจกรรม ตาม • แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดลอม ประจําป พ.ศ.
แผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ที่จัดโดย
2555
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดโดยสโมสรนักศึกษา โดย
• ภาพกิจกรรม ปพ.ศ. 2555
เปนโครงการ/กิจกรรมประเภทตางๆดังนี้
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (1)
ตารางที่ 5.1 รายชื่อกิจกรรมแยกตามประเภท
ประเภท
กิจกรรม
ศาสนา
วันเขาพรรษา โครงการปฏิบตั ิธรรม ตักบาตรทุกเชาวันจันทรและวันศุกร บรรยายธรรม
ประเพณีเนื่องในวันสําคัญ
วันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันมหิดล วันสถาปนาคณะ
ปลูกฝงประเพณีและวัฒนธรรมองคกร วันมุฑิตาจิต วันแสดงความยินดีแดบัณฑิตใหม วันไหวครูงานปฐมนิเทศนักศึกษา
(รับขวัญราชพฤกษชอใหม) วันปจฉิมนิเทศ ศิษยเกาสัมพันธ
สงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย การพัฒนาโรงอาหาร การตรวจสุขภาพ การจ�ดแขงขันกีฬา การจัดหาอุปกรณ
การออกกําลังกาย การจัดสถานทีอ่ อกกําลังกาย
สิ่งแวดลอม
การปรับปรุงสถานที่ การจัดภูมิทศั น , การจัดการคัดแยกขยะ (ธนาคารรวมใจ
ลดโลกรอน)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 6
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.3

โครงการสถานศึกษา 3D

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.3

Decency

พัฒนาแกนนําสโมสรนศ.

แอโรบิคเพือ่
สุ ขภาพ

แผนภาพที่ 5.4 ภาพกิจกรรม
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
ในป พ.ศ. 2555 คณะฯ ดําเนินการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (2)
ทํางาน ไดมีการปรับปรุงหองเรียน หองทํางาน หองประชุม และการจัด รายงานจํานวนเงินคาใชจายในการจัดโครงการ/
สวนหยอมตางๆ การบํารุงรักษาคารสถานที่ การจัดกิจกรรม ทําความสะอาด กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การคัดแยกขยะ
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (2)
ตารางที่ 5.2 สถานที่ที่มีการปรับปรุง
ประเภท
หองเรียน
หองทํางาน
หองประชุม
การจัดภูมิทัศน
หองน้ํา

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอมทีเ่ อื้อตอการทํางาน
การปรับปรุงหองเรียน
การติดฟลม กรองแสง
การจัดหองประชุมเพิ่ม
การจัดภูมิทัศนลานพระราชานุสาวรีย
การปรับปรุงหองน้ํา�อาคาร 4 ชั้น 1

จํานวน/หน�ยนับ
3 หอง
2 หอง
-

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 7
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.3

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.3

โดยสรุป ป พ.ศ.2555 คณะสาธารณสุขศาสตร ดําเนินโครงการ/ เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (2)
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม มีการสนับสนุน รายงานจํานวนเงินคาใชจายในการจัดโครงการ/
ดานสถานที่/ อุปกรณ/ บุคลากร และปจจัยดานอื่นๆ ในการจัดโครงการ/ กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม และสนับสนุนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ สงเสริมพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม โดยใช
1. เงินงบประมาณจากเงินรายไดคณะฯ จํานวนเงิน 2,635.370.บาท
2. เงินสวัสดิการของคณะฯ ในการจัดโครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน
210,000.บาท
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (2)
การพัฒนาสิ่งแวดลอมใชเงินรายได จํานวนเงิน 2,093,575.-.บาท
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (3)

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (3)
รายงานจํานวนเงินคาใชจายในการจัดโครงการ/
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 8
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ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
5.1.4

มีการติดตามประเมินผล การดําเนินการอนุรักษ
สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

ระดับคะแนน

1

2

องคประกอบ 5.1.4

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.4
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ป พ.ศ. 2555 คณะฯ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยมีรองคณบดีกํากับ
ดูแลผานคณะกรรมการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม มอบหมายและบริหาร
จัดการ โครงการ/ กิจกรรม ไปยังภาควิชา/ หนวยงานตางๆ เพื่อใหมีการจัด
โครงการ/กิจกรรมไดตามความเหมาะสมตามบริบทของภาควิชา/ หนวยงาน
ซึ่งในการจัดโครงการ/ กิจกรรมทีส่ ําคัญ ทางคณะกรรมการฯ มอบหมายงาน
แผนพัฒนาและระบบคุณภาพประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนิน
การประเมินความพึงพอใจของแตละโครงการ ภาพรวมทั้ง 26 โครงการ
ความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับ พึงพอใจมาก (Mean = 4.22) ดังตาราง
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.4 (1)

3

4

5

6

7

√

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.4
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.4 (1)
• รายละเอียดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒน
ธรรมและสิ่งแวดลอม
ที่ดําเนินการในป
พ.ศ. 2555
• รายงานประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการกิจกรรม
• รายงานจํานวนผูเขารวมโครงการกิจกรรม

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรม
ลําดับ
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงการ/กิจกรรม *
พิธีทําบุญตักบาตร "2555 รําลึก 120 ป สมเด็จพระราชบิดาแหงการสาธารณสุขไทย
รวมทําบุญปใหมถวายเปนพระราชกุศล"
โครงการเด็กไทยรุนใหมหัวใจรักษโลก
จัดคายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 7
โครงการ "ลูกราชพฤกษรวมใจรักษาระเบียบวินยั " ประจําป 2555
โครงการกีฬาสรางสุขภาพ"รวมพลคนรักษืสุขภาพ"
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
นักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ครั้งที่ 30 "ประดูเกมส" ณ ม.วลัย
ลักษณ จ.นครศรีธรรมราช
งานประเพณีสงกรานต "สืบสานปใหมไทย 2555"
โครงการสัมมนาแกนนําสโมสรนักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศ "รับสมาชิกใหมครอบครัวราชพฤกษ" ปการศึกษา 2555
โครงการปฏิบัติธรรม เตรียมความพรอมนักศึกษาและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร
โครงการ "รักแรกพบสาสุข "ประจําปการศึกษา 2555
โครงการสอนนองรองเพลง -ประชุมเชียร ประจําปการศึกษา 25 5
สัปดาหสานสัมพันธมิตรภาพงามวิลาศประเพณีไทยสูประชาคมอาเซียน
งานไหวครู ประจําปการศึกษา 2555 "120 ป เทิดไทพระราชบิดา บรมครูแหงการ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
4.34
4. 4
4.55
3.88
4.30
4.15
3.89
3.95
4.20
4.60
3.95
3.82
3.97
4.10
3.90

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 9
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.4
ลําดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.4

อุดมศึกษาไทย"

โครงการ/กิจกรรม *
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
พิธีแสดงความยินดีบัณฑิตใหม "จากรมราชพฤกษ สูโลกกวาง ปญญาของแผนดิน"
4.2
ประจําปการศึกษา 2554
งานราชพฤกษ นอมรําลึก พระคุณแม
4.08
ประชุมวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ ครั้งที 2/2555
4.6
งานแสดงความยินดี ประธานวูฒสิ ภา "ทานนิคม ไวยรัชพานิช"
4.21
โครงการ "รับขวัญราชพฤกษชอใหม" ประจําป 2555
4.12
โครงการ "งานมุทิตา จิตอาสา ศรีราชพฤกษ 55"
4.16
โครงการ "วันมหิดล ประจําป 2555"
4.56
โครงการเรียนดนตรีไทยหัวใจราชพฤกษ
4.33
โครงการกีฬา "แอโรบิคเฉลิมพระเกียรติในหลวง
4.44
พิธีวางพานพุมถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร ฯ เนื่อง
4.54
ในวันสถาปนาคณะ
พิธีเปดภูมิทัศนลานพระราชานุสาวรียฯ
4.32
ภาพรวม
4.22

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
ในปการศึกษา 2554 งานแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ เอกสารหมายเลข PH. 5.1.4 (2)
วัดความพึงพอใจอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของคณะฯ ดวยการแจก สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามบุคลากรและนักศึกษ จํานวนแบบสอบถามไดรับคืน 208 ฉบับ
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.4 (2)
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของคณะฯ
รายการประเมิน
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ความพึงพอใจการใชอาคารสถานที่
3.52
ดานความสะอาด
3.67
ดานความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคาร
3.54
ดานความปลอดภัย
3.50
ดานสภาพแวดลอม
3.36
รองคณบดีฝายแผนพัฒนาฯ นําผลทีไ่ ดนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ พรอมทั้งรายงานผลใหคณบดีและรองคณบดีทรี่ ับผิดชอบเพื่อ
นํามาวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน คณะฯ ในปงบประมาณ
2556
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 10
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ผลการประเมินกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
5.1.5

มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร ง า น ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมกับพันธกิจหลัก
อื่นๆ

ระดับคะแนน

1

2

องคประกอบ 5.1.5

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.5

3

4

5

6

7

√

เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.5

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะฯ นําการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาผสมผสานเปนสวนหนึ่ง เอกสารหมายเลข PH. 5.1.5 (1)
กับพันธกิจตางๆของคณะฯ เชน ในดานพันธกิจดานการเรียนการสอน เชน • รายละเอียดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒน
ธรรมและสิ่งแวดลอม ที่คณะฯ ดําเนินการ
การจัดพิธีไหวครู การตอนรับนักศึกษาใหม การนํานักศึกษาไปปฏิบัติธรรม
ในป พ.ศ.2555
ฝกนั่งสมาธิ เพื่อใหนักศึกษาเกิดสมาธิในการเรียน การจัดกิจกรรมใน
• ภาพถายกิจกรรมตามพันธกิจ
กระบวนการฝกภาคสนามนักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมของทองถิ่น
การวิจัย คณะฯ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย
สําหรับการทําวิจัยที่เกีย่ วกับมนุษย การจัดกิจกรรมใหความรู
การบริการวิชาการ เชน การจัดกิจกรรมใหความรูดานการสราง
เสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดลอม
ป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดมีการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมในการอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดลอม
ดังตาราง
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.5 (1)
ตารางที่ 5.5 รายชื่อโครงการ/กิจกรรมดานตางๆ
พันธกิจ
โครงการ
การศึกษา
โครงการปฏิบัติธรรม โครงการราชพฤกษชอใหม
การวิจัย
โครงการฝกอบรมจริยธรรรมการวิจยั
บริการวิชาการ
โครงการฝกภาคสนามทุกหลักสูตร
พัฒนาดานสิ่งแวดลอม
การปลูกปาชายเลน,โครงการปลูกปะการัง
สรางเสริม อนุรักษ สงเสริมและพัฒนา โครงการไหวครู,การจัดกิจกรรมกําหนด “เอกลักษณ”
ศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร, โครงการไหวครู
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เอกสารอางอิงประกอบรายงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.5

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.5
กิจกรรม CSR

พัฒนาจริยธรรม

ค่ ายยุวชนสาธารณสุขพัฒนานํา� ดื�มสะอาด
ปลูกป่ าชายเลน สมุทรสงคราม

บริจาคโลหิต
อาคารสาธารณสุ ขวิศิษฏ์

แผนภาพที่ 5.5 ภาพกิจกรรมดาน CSR และดานพัฒนาจริยธรรม

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
คณะมีการจัดการคัดแยกขยะ, การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน
และการเรียนการสอน การจัดภูมทิ ัศน, การปรับปรุงสถานที่

International Week

กิจกรรม CSR

ค่ ายยุวชนสาธารณสุขพัฒนานํา� ดื�มสะอาด
ปลูกป่ าชายเลน สมุทรสงคราม
รางวัลชนะเลิศออกแบบถังขยะจากวัสดุรีไซเคิล
โครงการส่ งเสริมการจัดการวัสดุรีไซเคิล
ในสถาบันอุดมศึกษา (TIPMSE)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 TIPMSE Ambassador

บริจาคโลหิต
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

แผนภาพที่ 5.6 ภาพรับรางวัลดานตางๆ
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องคประกอบ 5.2 ผลลัพธการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
หลักการ

ผลการประเมินกระบวนการ

ผลลัพธที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการพันธกิจดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ระดับคะแนน

1

2

3

4

5

6

7

องคประกอบ 5.2 √

ผลลัพธ
ดาน/ผลลัพธ

รายการผลลัพธ

ระดับคะแนนผลการประเมินผลลัพธ
1 2 3 4 5 6 7

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
5.2.1 สัมฤทธิผลดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม

• ผลลั พ ธ ด า นการธํ า รงรั ก ษาศิ ล ปะ/ 2.00
วัฒนธรรม
1. ผลการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด า น
√
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)
√
2. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ.11)
1.00
• ผลลัพธดานสภาพแวดลอม
3. ผลการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด า น √
สิ่งแวดลอม
คาเฉลี่ย
1.67
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มาตรฐานคุณภาพ
5.2.1 สัมฤทธิผลดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ผลลัพธรายการที่ 1
: ผลการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)
รายงานผลลัพธ :
การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ป พ.ศ. 2555 คณะฯ ดําเนินการทั้งหมด 64 โครงการ มีโครงการที่
กําหนดคาเปาหมายจํานวน 26 โครงการ บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 จํานวน 24 โครงการ คาเฉลี่ยความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการที่มีการประเมินผลจํานวน 26 โครงการ มีความพึงพอใจในการรวมโครงการ รอยละ 4.218

ป พ.ศ.

2553
2554
2555
2556
2557
2558

ผลการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)
จํานวนโครงการทีส่ งเสริมและ
จํานวนโครงการทีส่ งเสริมและ
สนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมที่
สนับสนุนดานศิลปะและ
เปาหมาย
บรรลุผลมากกวาหรือเทากับ 80%
วัฒนธรรมที่กําหนดคาเปาหมาย
(รอยละ)
ของเปาหมายที่กําหนดไว
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
100.00
20
32
20
32
100.00
20
28
20
28
100.00
20
24
20
26
100.00
20
20
100.00
20
20
100.00
25
25

ผล
(รอยละ)
รอยละ
100.00
100.00
100.00
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ผลลัพธรายการที่ 2
รายงานผลลัพธ :

: ผลลัพธการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)

ป พ.ศ. 2555 คณะมีการปรับปรุงอาคาร สภาพแวดลอม รวมทั้งหมด 9 แหง โดยมีการปรับปรุง พื้นที่ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปรับปรุงหองเรียนและหองพักนักศึกษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค
ปรับปรุงหนวยกิจการนักศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1
ปรับปรุงหองหนวยผลิตสื่อ
ปรับปรุงหองน้ําและระบบสุขาภาบาลอาคาร 4 ชั้น 1
ปรับปรุงพื้นที่ อาคาร 3 ชั้น 7
ปรับปรุงภูมิทัศนลานพระราชานุสาวรียฯ
ปรับปรุงเวทีหอประชุมราชพฤกษ
ปรับปรุงสวนหยอมบริเวณหอประชุมราชพฤกษ
จัดตกแตงตนไมดานหลังอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ

นอกจากนั้น คณะฯ ประเมินผลความพึงพอใจ พบวา..
ระดับความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่อยูในภาพรวมอยูที่ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.52) และในแตละดานพบวา กลุมตัวยอยางมี
ความพึงพอใจมากที่สุดในดานความสะอาด อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.67) รองลงมา คือ ดานความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในอาคาร อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.54) ความปลอดภัย อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย =3.50) และดานสภาพแวดลอมอยูในระดับปาน
กลาง (คาเฉลี่ย = 3.36) (ผลจากการประเมินความพึงพอใจอาคารสถานที่ และภูมิทัศน)

ป พ.ศ.

2553
2554
2555
2556
2557
2558

ผลลัพธการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวนโครงการเพื่อพัฒนา
จํานวนโครงการที่พัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทาง
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
เปาหมาย
ศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมที่บรรลุผลเปาหมาย
(รอยละ)
ทั้งหมด
มากกวา 80%
แผน
ผล
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

32
24
10

32
7
10

ผล
(รอยละ)
รอยละ
100.00
29.17
100.00

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 15

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลลัพธรายการที่ 3

: ผลการสงเสริมและสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม

รายงานผลลัพธ :
ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร คณะฯ ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม จํานวนทั้งสิ้น 10
โครงการ เชน จัดทําโครงการ Big Cleaning-Day เพื่อทําความสะอาดสิ่งแวดลอมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 เพื่อทําความ
สะอาดบริเวณลานพระราชานุสาวรียฯ และพื้นที่โดยรอบ
ผลการสงเสริมและสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม
ป พ.ศ.

2553
2554
2555
2556
2557
2558

เปาหมาย
(รอยละ)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

จํานวนโครงการที่สงเสริม
และสนับสนุนดาน
สิ่งแวดลอมทั้งหมด
แผน
12
14
26

จํานวนโครงการที่สงเสริมและ
สนับสนุนดานสิ่งแวดลอมที่
บรรลุผลมากกวา 80% ของ
เปาหมายทีก่ ําหนดไว
ผล
12
14
24

ระดับความพึงพอใจอาคารสถานที่ และภูมทิ ัศน ของบุคลากรและนักศึกษา
รายการประเมิน
1. หองเรียน ความสะอาด

3.67

2. หองปฎิบัติการความปลอดภัย
3. ความสะดวกและสิ่งอํานวนความสะดวกภายในอาคาร

3.50
3.54

4. สภาพแวดลอม

3.36

ผล
(รอยละ)
รอยละ
100.00
100.00
92.31

ระดับความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย 3.52
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 5 : มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
สรุปผลดําเนินการ
คณะสาธารณสุขศาสตร
ไดจัดระบบและโครงสรางการดําเนินการดานการทํานุบํารุงฯ
และมีการมอบหมาย
รองคณบดีรับผิดชอบ มีการจัดทําแผนปฎิบตั ิการดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมและจัดงบประมาณสนับสนุน
และปจจัยเอื้อตางๆ รวมทั้งการตัง้ คณะทํางาน ในการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตาม
แผนปฏิบัติการ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป มีการมอบหมายผูรบั ผิดชอบ มีการประเมินผลและการนําผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุง เพื่อใหการจัดโครงการ/ กิจกรรมครั้งตอไปเปนที่ประทับใจของผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม เพื่อเปนการสรางบรรยากาศ
การทํางานเปนทีม และการสงเสริมสัมพันธภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อใหมีความจงรักภักดีตอองคกร การสรางเอกลักษณ
ของคณะสาธารณสุขศาสตรใหเปน “องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ” ในทุกมิติ ใหกับบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร และ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจที่ถูกตองถึงความศรัทธาและความเชื่อในขนบธรรมเนียมและประเพณี
ทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
1. คณะสาธารณสุขศาสตร
จัดระบบและโครงสรางการดําเนินการดานการทํานุบํารุงฯ และมีการมอบหมาย
รองคณบดีรับผิดชอบ
2. จัดทําแผนปฎิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมและจัดงบประมาณสนับสนุน และปจจัยเอื้อ
ตางๆ ในการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตามแผนปฏิบตั กิ าร อยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป
3. มอบหมายผูรับผิดชอบ ประเมินผล และนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อใหการจัดโครงการ/ กิจกรรมครั้ง
ตอไปเปนที่ประทับใจของผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม
เปนการสรางบรรยากาศการทํางานเปนทีม สงเสริม
สัมพันธภาพของบุคลากรและนักศึกษา สรางความจงรักภักดีตอองคกร และสรางเอกลักษณของคณะสาธารณสุข
ศาสตรใหเปน “องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ” ในทุกมิติ ใหกับบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร และผูม ีสวน
ไดสวนเสียภายนอกองคกร
ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจที่ถูกตองถึงความศรัทธาและความเชื่อในขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี ทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ
จุดออน / แนวทางแกไข
1. โครงการบางโครงการ ยังไมไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด
2. โครงการบางโครงการการประเมินโครงการยังไมเปนระบบ
สรุปผลลัพธ/ตัวบงชี้
ปงบประมาณ 2555 คณะฯ มีโครงการ ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมรวมทั้งสิ้นที่มีการกําหนดเปามาย 26
โครงการ บรรลุผลรอยละ 80.00 จํานวน 24 โครงการ
ผลลัพธที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจดานการการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย = 1.67 เนื่องจากการสงเสริมและสนับสนุนดานสิ่งแวดลอมต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 7.69

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 17

สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
สร ุปค่าคะแนนการประเมินตนเอง
มาตรฐานคุณภาพ

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง
กระบวนการ
ผลลัพธ์
(Process)
(Results)
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1. ด้านการบริหาร
1.1 ภาวะผูน้ ํา
1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ์
1.3 ทรัพยากรบุคคล
1.4 การจัดการความรู้
1.5 ระบบคุณภาพ
1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

1.7 การประชาสัมพันธ์

1.8 การเงินและงบประมาณ

1.9 การบริหารความเสีย่ งและการเปลีย่ นแปลง 
1.10 ผลลัพธ์การบริหาร
• ผลลัพธ์ท ี ่ 1
• ผลลัพธ์ท ี ่ 2
• ผลลัพธ์ท ี ่ 3
• ผลลัพธ์ท ี ่ 4
• ผลลัพธ์ท ี ่ 5
• ผลลัพธ์ท ี ่ 6
• ผลลัพธ์ท ี ่ 7
• ผลลัพธ์ท ี ่ 8
• ผลลัพธ์ท ี ่ 9
เฉลี่ยผลลัพธ์ที่ 1-9 (Mean)
• ผลลัพธ์อน
ื่ ๆ
1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน

1) ร อ ย ล ะ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 1 ป

Performance Agreement)
2. ผลลัพธจากกระบวนการ
1) ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
(สกอ.1.1)

















2.33




สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม - 1

มาตรฐานคุณภาพ

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง
กระบวนการ
ผลลัพธ์
(Process)
(Results)

2) ตั ว บ ง ชี้ ที่ 2.4 ระบบการพั ฒ นา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
(สกอ.2.4)
3) ตั ว บ ง ชี้ ที่ 7.2 การพั ฒ นาส ว นงานสุ
สถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2)
4) ตั ว บ ง ชี้ ที่ 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
(สกอ. 9.1)
5) ตัวบงชี้ ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริ หารและการตั ด สิน ใจ (สกอ.
7.3)
6) ตั ว บ ง ชี้ ที่ 8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
7) ตั ว บ ง ชี้ ที่ 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
(สกอ. 9.1)
เฉลี่ยผลลัพธที่ 1) – 7) (Mean)

มาตรฐานคุณภาพ











3.44

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง
กระบวนการ
ผลลัพธ์
(Process)
(Results)
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2. ดานการศึกษา
2.1 ระบบและกลไก
2.2 หลักสูตร
2.3 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
2.4 นักศึกษา
2.5 ปจจัยเกื้อหนุน
2.6 บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา
2.7 ผลลัพธการจัดการศึกษา
• ผลลัพธที่ 1
• ผลลัพธที่ 2
• ผลลัพธที่ 3
• ผลลัพธที่ 4
• ผลลัพธที่ 5












สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม - 2

มาตรฐานคุณภาพ

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง
กระบวนการ
ผลลัพธ์
(Process)
(Results)
1 2 3 4 5 6 7








• ผลลัพธที่ 6
• ผลลัพธที่ 7
• ผลลัพธที่ 8
• ผลลัพธที่ 9

• ผลลัพธที่ 10
• ผลลัพธที่ 11
• ผลลัพธที่ 12
• ผลลัพธที่ 13
• ผลลัพธที่ 14
• ผลลัพธที่ 15




เฉลี่ยผลลัพธที่ 1-15 (Mean)

มาตรฐานคุณภาพ

2.93

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง
กระบวนการ
ผลลัพธ์
(Process)
(Results)
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

3. ดานการวิจัย


3.1 ระบบและกลไก
3.2 ผลลัพธการวิจัย
• ผลลัพธที่ 1
• ผลลัพธที่ 2
• ผลลัพธที่ 3








• ผลลัพธที่ 4
• ผลลัพธที่ 5



• ผลลัพธที่ 6



• ผลลัพธที่ 7

เฉลี่ยผลลัพธที่ 1-6 (Mean)

1.57

สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม - 3

มาตรฐานคุณภาพ

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง
กระบวนการ
ผลลัพธ์
(Process)
(Results)
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4. ดานการบริการวิชาการ
4.1
4.2
4.3
4.4

ระบบและกลไก
ผูรับบริการ
บริการ/ผลิตภัณฑ
ผลลัพธการบริการวิชาการ
• ผลลัพธที่ 1
• ผลลัพธที่ 2
• ผลลัพธที่ 3
• ผลลัพธที่ 4
เฉลี่ยผลลัพธที่ 1-5 (Mean)









2.00

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง
กระบวนการ
ผลลัพธ์
มาตรฐานคุณภาพ
(Process)
(Results)
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
5.1 ระบบและกลไก
5.2 ผลลั พ ธ ก ารทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดลอม
• ผลลัพธที่ 1
• ผลลัพธที่ 2







• ผลลัพธที่ 3

เฉลี่ยผลลัพธที่ 1-3 (Mean)

1.67

สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม - 4

หมายเหตุ :
เกณฑการใหคาคะแนน
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7

แนวทางการใหคะแนนในสวนของกระบวนการ (Process)
มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do)
มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check)
นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหม หรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)

คะแนน

แนวทางการใหคะแนนในสวนของผลลัพธ (Results)

1

มีการรายงานผลลัพธไมตรงกับรายการผลลัพธ/ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicator-KPI) ที่ระบุไว หรือ
ตรงตามรายการผลลัพธ/ตัวชี้วัดแตผลลัพธต่ํากวาเปาหมาย (Inaccurate/Below Target)
มีการรายงานผลลัพธที่บรรลุเปาหมาย (On Target)
มีการรายงานผลลัพธที่บรรลุเปาหมายโดยดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว (Above Target)
มีการรายงานผลลัพธที่บรรลุเปาหมาย และมีแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น (Improving Trend) อยางตอเนื่อง
มี ก ารรายงานผลลั พ ธ ที่ บ รรลุ เ ป า หมายและแสดงแนวโน ม ที่ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง ผลลั พ ธ ที่ ดี ขึ้ น สามารถเที ย บเคี ย ง
(Benchmark) ไดกับคูแขงระดับประเทศ
มี ก ารรายงานผลลั พ ธ ที่ บ รรลุ เ ป า หมายและแสดงแนวโน ม ที่ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง ผลลั พ ธ ที่ ดี ขึ้ น สามารถเที ย บเคี ย ง
(Benchmark) ไดกับคูแขงระดับภูมิภาคเอเชีย
มี ก ารรายงานผลลั พ ธ ที่ บ รรลุ เ ป า หมายและแสดงแนวโน ม ที่ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง ผลลั พ ธ ที่ ดี ขึ้ น สามารถเที ย บเคี ย ง
(Benchmark) ไดกับคูแขงระดับโลก

2
3
4
5
6
7

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม
การพัฒนาการทํางานมีระบบมากขึ้น การดําเนินงานดานตางๆ เชิงกระบวนการมีขั้นตอนการทํางานและเอกสาร
หลักฐานที่ชัดเจนเปนระบบมากขึน้ มีการตั้งเปาแตผลลัพธยังไปไมถงึ เปาที่ตั้งไว

ประเด็นเสนอแนะมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเปลีย่ นแปลงตางๆ ตองแจงใหสวนงานเตรียมตัวตั้งแตเริ่มตนปงบประมาณ ถามหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนวิธีการ หรือ
ตัวชี้วัดใหมตองเริม่ ในปถัดไป และแจงลวงหนา อยางนอย 1 ป เพื่อจัดเตรียมฐานขอมูล อีกทั้งแบบสอบถามตางๆที่จะชวยใหสวน
งานเก็บขอมูลตองเตรียมการใหเรียบรอยกอนใชชี้วัดนั้น ๆ เพื่อการเสนอผลเปนภาพของสวนงาน และมหาวิทยาลัยมหิดล ตอไป

สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม - 5

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

สวนที่ 4
การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา
ดานการบริหาร
แผน
1. ควรปรับ corporate KPI ใหมี
จํ า น ว น เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร
แสดงผลสัมฤทธิ์ที่สอดคลองกับ
เป า หมายและวิ สั ย ทั ศ น ข อง
อ ง ค ก ร ร ว ม ทั้ ง กํ า ห น ด
เปาหมายที่ชัดเจนในทุกพันธกิจ

2. ควรกําหนดคานิยม (value) ที่
นํ า พาองค ก รให บ รรลุ พั น ธกิ จ
และวิ สัย ทัศ น เพื่ อรั กษาและ
ถายทอดคานิยมสูการปฏิบัติไป
ยังบุคลากรทั่วทั้งองคกร

การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ

 คณะจัดสัมมนาบุคลากรประจําป 2555 ระหวาง
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร
พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อระดมความคิดเห็นกําหนด
Corporate KPI ใหสอดคลองกับเปาหมายและ
วิสัยทัศนขององคกร ซึ่งที่ประชุมไดชวยกันกําหนด
Corporate ของคณะ จํานวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติที่มี
Impact Factors (1 เรื่อง : 1 คน)
2. จํานวนอาจารยระดับปริญญาเอก
3. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ศึกษาตอ และ/
หรือเปนเจาของธุรกิจ ภายใน 6 เดือน
4. จํานวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการที่มี
ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในและ
ตางประเทศทําใหเกิดประโยชนตอ ชุมชน/สังคม และ
ผูดอยโอกาส
 คณะรวมกันกําหนดคานิยม (Value) ในการสัมมนา
บุ ค ลากร ประจํ า ป 2555 ระหว า งวั น ที่ 10-11
สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร พัทยา
จังหวัดชลบุรี

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ

 คณะมี Corporate KPI
จํานวน 4 ตัวชี้วัดที่มีความ
สอดคลองกับเปาหมายและ
วิสยั ทัศนของคณะสาธารณสุข
ศาสตรทุกพันธกิจ

 คณะสาธารณสุขศาสตรมี
ค า นิ ย ม องค ก ร เ พื่ อเ ป น
แนวทางเดี ย วกั น ในการถื อ
ปฏิบัติรวมกัน

 คณะมีการเผยแพรขอมูลทาง Website ของคณะ
และบอรดประชาสัมพันธ/ ลิฟตทุกอาคาร รวมทั้ง
ห อ งประชุ ม สุ ริ น ทร โอสถานุ เ คราะห อาคาร
สาธารณสุ ข วิ ศิ ษ ฏ ที่ มี ก ารใช ง านประจํ า เพื่ อ ให
บุคลากรไดทราบ ค านิยมหลัก (Core Values)
และถือปฏิบัติรวมกัน _MUPH

สวนที่ 4 การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน - 1

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ
M
หมายถึง
พฤติกรรม
 ประชาคมทุกสายงานรู
Mastery ก า ร พั ฒ น า รั ก ก า ร เ รี ย น รู ขาวสาร
เปนนายแหง ต น เ อ ง แ ล ะ ขวนขวาย
การเผยแพร Core Values
ตน
เ รี ย น รู อ ยู ศึกษาหาความรู
ทุก
ตลอดเวลา
ชองทาง
U
หมายถึง
พฤติกรรม
Unity
ประสานพลัง
ทํางานเปนทีม
เปนน้ําหนึ่ง เคารพ เห็น
ใจเดียวกัน
คุณคา
ผูรวมงาน
P
หมายถึง
พฤติกรรม
Public จิตที่รูจักความ
หลีกเลี่ยงการทํา
mind
เสียสละ ความ ความเสียหายแก
จิตอาสา รวมมือรวมใจใน ทรัพยากรที่เปน
การทําประโยชน สวนรวม เคารพใน
เพื่อสวนรวม
สิทธิของผูอื่นและ
(ประโยชน
หนาที่ของตนเอง
สวนรวมเปนกิจ
ที่หนึ่งและ
ประโยชนสวน
ตนเปนกิจที่สอง)
H
หมายถึง
พฤติกรรม
Happiness เ ป น อ ง ค ก ร ที่ ทํ า กิ จ ก ร ร ม /
มุ ง ทํ า ง า น ทํา งานอยา งมี โครงการที่ เอื้อต อ
อ ย า ง มี ความสุข
การสร า งสุ ข ในที่
ความสุข
ทํางาน
 ในวันที่ 28 กันยายน 2555 คณะแจง Core
valuesตอประชาคมสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร ณ หองประชุม
เธียรเตอร อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ ชั้น 2 หัวขอ
“รับฟงผลการดําเนินงนและรวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะใหบรรลุวิสัยทัศน
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขในภูมิภาคเอเซีย ป
2559”
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา
3. คณะควรพั ฒ นากลไกในการ
เชื่อมโยงระบบพัฒนาคุณ ภาพ
กั บ การทํ าข อ ตกล งในกา ร
ปฏิ บัติ งาน(PA) การจั ดสรร
งบประมาณ และการพิจารณา
ความดี ค วามชอบ โดยควร
KPI
กํ า หนด Corporate
ใหครอบคลุมทุกพันธกิจ และมี
การเชื่อมโยง ถายทอดไปที่ PA
ภาควิชา

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ
3.1 คณะกําหนด Corporate KPI ในระดับสูงสุดคือ  คาดว า จะมี โ ครงการวิ จั ย
การกําหนดวิสัยทัศน และกําหนด Strategic
การศึกษาเพิ่มขึ้นปละ 10KPI เพื่อครอบคลุมและสอดคลองกับพันธกิจ/
13 เรื่อง/ป
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และ Corporate KPI
3.2 คณะกําหนดใหภาควิชา/หนวยงานจัดทําขอตกลง
การปฏิ บั ติ ง านสอดคล อ งกั บ ผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 โดยใชเงิน
งบประมาณรายได ส ว นงานเป น กลไกในการ
ขับเคลื่อน ดังนี้
(1) กํ าหนดให ภาควิ ชาทํ าวิ จั ยการศึ กษาละ 1 เรื่ อง
เรื่องละ 30,000.00 บาท
(2) ทุกภาควิชาใหนําผลการประเมินคุณภาพภายใน
(MUQD) มาเป น แนวทางการพั ฒ นาภาควิ ช า
ภาควิชาละ 50,000.00 บาท
(3) หนวยงานสํานักงานคณบดีพิจารณาสนับสนุน  คาดวาจะมีผลงานวิชาการ
เงิ น รายได ส ว นงาน 500,000.00 บาท เพื่ อ
R2R ปละ 10 เรื่อง
กระตุนใหเกิด R2R เปนการสนับสนุนการสราง
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
ทั้งนี้ ภายในการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
ของภาควิชา/หน วยงานจะนํ าผลการดํา เนิ นงานมา
ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ดี ค ว า ม ช อ บ ใ น
ปงบประมาณ 2556
การดําเนินงานเหมือนขอ 3
ผลลัพธเหมือนขอ 3
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ

4. การกําหนด Corporate KPI
ค ว ร ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก
พันธกิจ โดยเฉพาะการบริการ
วิชาการ
5. ควรมีการถายทอด Corporate  มีการถายทอดขอมูลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธคณะ  คณะกรรมการทุกชุดนําไป
KPI ของคณะลงไปที่ PA
สาธารณสุขศาสตร ป พ.ศ. 2556-2560 ไปทาง
ปฏิบัติเพื่อกําหนด KPI ใน
ภาควิชา
คณะกรรมการชุ ด ต า ง ๆ เพื่ อ นํ า ไปใช เ ป น
แตละพันธกิจใหสอดคลอง
แนวทางในการปฏิบัติตอไป ดังนี้
กับ Corporate KPI ของ
(1) ที่ประชุมทีมบริหาร
คณะเพื่อนําไปสูวิสัยทัศน”
(2) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะ ครั้ ง ที่
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
ส า ธ า ร ณ สุ ข ชั้ น นํ า ใ น
9/2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555
(3) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกรพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ครั้ ง ที่
ภู มิ ภ าคเอเซี ย ป 2559”
5/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา

การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ
 เผยแพรขอมูลแผนกลยุทธของคณะสาธารณสุข
ศาสตร ป พ.ศ. 2556-2560 ไปทาง Website
ของคณะ
http://www.ph.mahidol.ac.th/plan/data/PLAN
_STRATEGIC/PH_plan

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ประกันคุณภาพการศึกษา
6. คณะถู ก จั ด อยู ใ นลํ า ดั บ ต น ๆ  ตางประเทศ - อยูระหวางดําเนินการสํารวจสถาบัน  ข อ มู ล ก า ร สํ า ร ว จ
ของคณะด า นสาธารณสุ ข จึ ง
เครื อข ายด านสาธารณสุ ขใน 20 ประเทศเพื่ อใช สถาบันการศึกษาเครือขา ย
ควรหาคู เ ที ย บ (Benchmark)
ด า น ส า ธ า ร ณ สุ ข 2 0
ประกอบในการเทียบเคียง (Benchmark) ดังนี้
กั บ สถาบั น ในระดั บ นานาชาติ 1. เอเซียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 9 ประเทศ
ประเทศ
เพื่ อนํ า ไปสู วิสั ยทั ศ นข องคณะ
ประกอบดวย ลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม
ไดเร็วขึ้น
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และ
บรูไน
2. เอเซียใต จํานวน 6 ประเทศ ประกอบดวย
อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ เนปาล ศรีลังกา
และภูฏาน
3. เ อ เ ซี ย ต ะ วั น อ อ ก จํ า น ว น 5 ป ร ะ เ ท ศ
ประกอบด ว ย จี น ไต ห วั น เกาหลี ใ ต ญี่ ปุ น
และฮองกง
 ในประเทศ - อยูระหวางการศึกษารายละเอียด
ข อ มู ล ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น ค ณ ะ
สาธารณสุ ข ศาสตร และมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร เ พื่ อ เ ที ย บ เ คี ย ง
(Benchmark)
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอก
บริหารทรัพยากรบุคคล
7. ควรวางระบบการถ า ยทอด
ความชํานาญดานการสอน วิจัย
และการบริการวิชาการระหวาง
บุ ค ลากรกลุ ม experienced
staff และกลุม young staff
เพื่อใหศักยภาพที่ดีในดานตางๆ
ของคณะคงอยูอยางยั่งยืนตอไป

คณะฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขศาสตร ผูเขาอบรม
ศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรใหมี • มี ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ
คุณลักษณะตามคานิยมของมหาวิทยาลัยมหิดลอยาง
บทบาท หน า ที่ แ ละความ
ยั่งยื น โดยเปดโอกาสใหอาจารยใ หมแ ละบุ คลากรที่
รับผิดชอบของตนเอง ที่
สนใจ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
สอดคลองกับนโยบายและ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาตาม
• เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ความคาดหวั ง ของคณะฯ
• เพื่ อ สื บสานวิช าชี พครู ท างด า นสาธารณสุ ข
และมหาวิทยาลัย
ศาสตร
สวนที่ 4 การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน - 4
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา

การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ
• เพื่อผลิตนักศึกษาที่เกง ดี มีความสุข สูสังคม
อีกทั้งมุ งเนน ใหครูเ ปนแบบอยา งที่ดี มี ความรูความ
เขาใจ และนําไปสูการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
เพื่ อ ผลิ ต นั ก ศึ ก ษาตามเกณฑ ม าตรฐานคุ ณ ภาพ
หลักสูตรของ สกอ. และ สมศ.

8. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะฯ จั ด โครงการฝ ก อบรมหลั ก สู ต ร “การเขี ย น
สายสนั บ สนุ น รายบุ ค คล เพื่ อ ผลงานเพื่อขอกําหนดตํา แหนงที่ สูงขึ้น ของบุ คลากร
ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร ข อ เ ลื่ อ น สายสนับสนุนวิชาการ”
ตําแหนงในสายงานที่สูงขึ้น
• เพื่ อ ให บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการได
พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
• เพื่อเพิ่มทักษะ และ
• สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
• สามารถนําไปใชเปนผลงานวิชาการในการ
ขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
9. ควรมี ก ารประเมิ น ความพึ ง คณะฯ ดําเนินการประเมินความพึงพอใจและความไม
พอใจ ความไม พึ ง พอใจของ พึงพอใจของบุคลากรในทุกระดับ
บุคลากรใน ทุกระดับ
• โดยใชแบบสอบถามทําการสํารวจ “ความ
ผู ก พั น องค ก รและความพึ ง พอใจของ
บุ ค ลากรที่ มี ต อ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล”
• ประชากรของคณะสาธารณสุขศาสตร ไดแก

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ
• พั ฒ นาศั ก ยภาพ ทั ก ษะ
และสมรรถนะหลักสําหรับ
ค รู แ ล ะ ผู นํ า ด า น
สาธารณสุขยุคใหม
• สามารถบู ร ณาการการ
เรี ย นรู สู ก ารเปลี่ ย นแปลง
เข า กั บ ระบบการจั ด การ
เรี ย นรู และเป น โอกาสให
บุ ค ลากรสามารถทํ า งาน
รวมกันเปนทีมได
• สรางเครือขาย สรางความ
สามัคคีของคณะ
• ผู เ ข า อ บ ร ม เ กิ ด ค ว า ม
ประทับใจ มีความสุข และ
เกิ ด การสร า งแรงจู ง ใจใน
การทํางาน
• บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ได
ดํ า เนิ น การเขี ย นคู มื อ การ
ปฏิบัติงานจํานวน 10 เรื่อง
• โดยผานการนําเสนอใหแก
วิ ท ยากรในเบื้ อ งต น แล ว
และอยูในระหวางการแกไข
ปรับปรุง และเพิ่มเติมขอมูล
ตามขอเสนอแนะ กอนจะ
นําเสนอคณะฯ เพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการภายใน
คณะฯ พิจารณาตอไป
• คณะฯ ไดรับแบบสอบถาม
กลับคืน จํานวน 119 ชุด
• ภาพรวมผลการประเมิ น
ความพึงพอใจของบุคลากร
ใน 4 ดาน
• ด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
ด า นความรู สึ ก (เชื่ อ มั่ น ใน
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ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ
ขาราชการ ลู กจางประจํา ลูกจางชั่วคราว เป า หมายและค า นิ ย มของ
และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 310 คน
องค ก ร ความเต็ ม ใจทุ ม เท
ใ ส ค ว า ม พ ย า ย า ม ข ณ ะ
• ประเมิน 4 ดาน ไดแก
ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย า ง เ ต็ ม ที่
1) ดานความรูสึก
เพื่ อ ให เ กิ ด ผลดี กั บ องค ก ร
2) ดานความตอเนื่อง
และมีความสุขมาก ขณะนั่ง
3) ดานบรรทัดฐาน
4) ด า นพอใจระบบการบริ ห ารทรั พ ยากร ทํางานอยูในคณะฯ)
• รองลงมา คื อ ด านบรรทั ด
บุคคลของคณะสาธารณสุขศาสตร
ฐาน ด า นความต อ เนื่ อ ง
และดานความพอใจระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของคณะสาธารณสุขศาสตร
ตามลําดับ
10. ค ว ร มี ก า ร จั ด แ ผ น พั ฒ น า 1. คณะฯ ไดจัดสงอาจารยใหมทกุ คนเขาอบรม
1. อาจารย ที่ บ รรจุ ใ หม มี
บุคลากรและการสรางบุคลากร โครงการ
ค ว า ม พ ร อ ม ที่ จ ะ เ ป น
ทดแทน
อาจารยที่ดี ทั้งในดานการ
“การพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ดานการ
จัดการเรียนการสอน การ
จัดการเรียนการสอน” ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น
วิจัย การบริ การวิ ชาการ
ตลอดจนการประพฤติ
ป ฏิ บั ติ ต น ใ ห อ ยู ใ น
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
มีคุณธรรม เปนแบบอยาง
ที่ดีแกศิษย และเปนกําลัง
สํ า คั ญ ที่ จ ะ ผ ลั ก ดั น
มหาวิ ท ยาลั ย ไปสู ค วาม
เปนเลิศทางวิชาการได
2. หั ว หน า ภาควิ ช าที่ เ ข า
2. คณะฯ จัดสงอาจารยระดับหัวหนาภาควิชาเขา
อบรม ไดรับความรูความ
อบรม หลักสูตร “โครงการพัฒนานักบริหาร
เขาใจหลักการบริหารใน
มหาวิทยาลัยมหิดล” (MU-EDP)
มิ ติ ต า งๆ สามารถวาง
แผนการบริ ห าร และ
กํ า ห น ด ก ล ยุ ท ธ ใ ห
สอดคลองกับทิศทางและ
เ ป า ห ม า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยได
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา

การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา

การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ
3. คณะฯ จัดสงบุคลากรระดับรองคณบดีเขาอบรม
“โครงการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารมหาวิทยาลัย”
ที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้น

4. คณะฯ จัดสงคณาจารยเขาอบรมเชิงปฏิบัติการสห
กิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา”

5. คณะฯ จัดสงเลขานุการคณะฯ เขาอบรมหลักสูตร
“สุดยอดเลขานุการระดับบริหาร”

6. คณะฯ จัดสงบุคลากรระดับหัวหนางาน เขาอบรม
หลักสูตร “สุดยอดหัวหนางาน”

7. คณะฯ จัดสงบุคลากรที่มีศักยภาพเขาอบรม
หลักสูตร “โครงการพัฒนานักบริหารระดับตน
มหาวิทยาลัย มหิดล” (MU-SUP) เพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับสูต ําแหนงที่สูงขึ้น (หัวหนางาน) ใน
อนาคต

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ
3. รองคณบดีที่เขาอบรม ได
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู
ทางดานแนวคิดและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
โดยทั่วไปและการบริหาร
ของหนวยงาน รวมทั้งได
สร า งเครื อ ข า ยระหว า ง
ผู บ ริ ห า ร ข อ ง แ ต ล ะ
สถาบั น อั น จะนํ า ไปสู
ความรวมมื อกันต อไปใน
อนาคต
4. คณาจารย ที่ เ ข า อบรม
ได รั บความรู ค วามเข า ใจ
ในการทํ า หน า ที่ อ าจารย
นิเ ทศนั ก ศึ ก ษา สามารถ
สอนงาน ให คํ า ปรึ ก ษา
และจริย ธรรมแกผู นิเ ทศ
งานได
5. เลขานุ ก ารคณะฯ ได รั บ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพงาน
ด า นเลขานุ ก ารในทุ ก ๆ
ดานเพิ่มมากขึ้น ทั้งทักษะ
ภายนอกและภายในอยาง
ครบถวน
6. หั ว หน า งานได ท ราบถึ ง
บ ท บ า ท ห น า ที่ อ ย า ง
ครอบคลุม และปฏิบัติได
จริ ง ในด า นบริ ห ารงาน
บริหารคนไดอยางมั่นใจ
7. คณะฯ มีบุคลากรที่มีความ
พร อ มสํ า หรั บ จะเข า สู
ตําแหนงนักบริหารระดับ
ต น (หั ว หน างาน) ใน
อนาคตได
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ
8. คณะฯ สนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
8. ทําใหบุคลากรไดรับความรู
สายสนับสนุนเขาอบรมตามสายวิชาชีพ ตามหลักสูตร
ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น ก า ร
ทั้งภายในคณะฯ จัดขึ้น และภายนอกคณะฯ จัดขึ้น
ปฏิบัติงานตามสายงานที่
9. คณะฯ สรางบุคลากรทดแทนสําหรับอาจารยที่
รับผิดชอบมากขึ้น
เกษียณอายุราชการ/อายุงาน โดยการบรรจุอาจารย 9. คณะฯ ได รั บ อาจารย ที่
ศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่
ใหม ตามสาขาวิชา โดยการเปดรับสมัครทั่วไป รับเปน
คณะเปดสอนนักศึกษา
สถาบัน ตนสังกัดใหแกนักเรียนทุนที่ยังไมมีตนสังกัด
และ รับโอนยายนักเรียนทุนทีม่ ีสาขาวิชาตรงกับ
ภาควิชาที่ขอโอนยายมาชดใชทุนตอที่คณะฯ
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ

การจัดสรรงบประมาณ
11. การจัดสรรงบประมาณ/สถานที่ 1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของคณะ
เพื่ อเ อื้ อ ให เกิ ด ก าร พั ฒน า 2. กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
ภาควิชา
การเรียนการสอน
12. ควรมี ก ารเตรี ย มความพร อ ม มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาพมา
อ า จ า ร ย นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ ก า ว เ ข า สู
ประชาคมอาเซียนในป 2558
13. ควรสรางจุดเนนในหลักสูตรเพื่อ
สร างความดึ งดู ดให กั บกลุ มผู ที่
ต อ งการศึ ก ษาต อ ในสาขาที่
ต องการได อย างชั ดเจน รวมถึ ง
การผลั ก ดั น ให เ กิ ด จุ ด เด น ใน
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ บั ณ ฑิ ต ต า ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ของคณะ

เนื่ องจากอยู ในช วงการปรั บปรุ งหลั กสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ซึ่ งในกระบวนการมี การกํ าหนดให
ดําเนินการจัดวิพากษหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุม ซึ่งไดนําขอมูลตางๆจากขอเสนอแนะมาดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตร

มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
สถานที่ ข องภาควิ ช า เช น
ภาควิชาระบาดวิทยา
สามารถดํ า เนิ น การได ต าม
เป า หม ายโ คร งกา รโ ดย มี
ผู เ ข า ร ว มอบรม ร อ ยละ80
ตามเป า หมายโครงการที่
กําหนด
สามารถดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ
(TQF)
รอยละ100

วิเทศและการประชาสัมพันธ
14. คณะกําหนดวิสัยทัศนที่จะเปน อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะเพื่ อ การ สถาบันชั้นนําในเอเชีย จึงควรมี ปรับปรุงและพัฒนา
แผนกลยุ ทธด านวิเทศสัม พัน ธ
เพื่อเปนเครื่องมือในการผลักดัน
ไปสูค วามสํา เร็จ ของวิสั ยทั ศ น
ดังกลาว
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา
ดานการศึกษา
1. วิธีการบริหารจัดการการศึกษา
ในระดั บบัณ ฑิต ศึกษาระหวา ง
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กั บ ภาควิ ช า/
คณะฯ
2. กระบวนการจัดทําวิจัยทางการ
ศึกษาควรดําเนินการใหครบใน
ทุ ก หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาการ
เรียนการสอน
3. วิธีการติ ดตามและประเมิ นผล

ควร ดํ า เ นิ น ก ารให ค ร บทุ ก
โครงการ
4. ส ง เสริ ม ให มี สั ญ ญาณ Wi-Fi
อยางทั่วถึงในการเขาถึงขอมูล
การเรียนการสอนและการวิจัย
ได อ ย างรวดเร็ ว (ป ญ หาเกิ ด ที่
อาคารใหม)
5. การจั ด วั ส ดุ อุ ป กรณ ก ารเรี ย น

การสอน การปฏิ บั ติ ก ารให
เพี ย งพอกั บ ความต อ งการใน
งานการเรียนการสอน

6. การเพิ่ ม พื้ น ที่ รวมถึ ง ครุ ภั ณ ฑ

(เชน โตะ เกาอี้) ใหนักศึกษาใช
ในการจัดทํากิจกรรมกลุมยอย
และการค น คว า ด ว ยตั ว เอง
สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษา ใ น ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี

การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ

จั ดประชุ มปรึ กษาหารื อ เกี่ ยวกั บการบริ หารหลั กสู ตร มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
รวมกับผูบริหาร หัวหนางาน บัณฑิตวิทยาลัย และประธาน การศึ กษา และคณะกรรมการ
หลักสูตร วท.ม.ที่มีการประชุมการ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
บริหารจัดการหลักสูตรทุกเดือน
ในปงบประมาณ 2556 คณะฯ กําหนดเปนขอตกลงใน ♦ มี ก ารกํ า หนดนโยบาย
การปฏิบัติงานวิจัยการศึกษา กับทุกภาควิชา
และการตกลงการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
♦ ค ณ ะ ฯ กํ า ห น ด
งบประมาณสนับสนุน
จัดทําแผนการปฏิบัติ และกําหนดปฏิบัติการทํางานใน ดํ า เนิ น การติ ด ตามผลการ
สวนของงานกิจการนักศึกษา
ดําเนินงานโครงการตามแผนที่
กําหนด
ติดตั้งตัวสงสั ญญาณ WI-FI ณ.อาคารสาธารณสุ ข • นั กศึ กษามี พื้ นที่ ทํ างานที่
วิศิษฏเสร็จเรียบรอยในป 2555 อยางทั่วถึง และไดมี
สัญญาณ Wi – Fi มากขึ้น
การประสานงานกับ บริษัท TRUE WI-FI ติดตั้ง • ทําใหการเขาถึงขอมูลการ
เพิ่ ม เติ มเสร็ จ ครบทุ ก อาคารทุ ก ชั้ นของตึ ก เพื่ อ เพิ่ ม
บริหาร การเรียนการสอน
ประสิทธิภาพการรองรับสัญญาณใหครอบคลุมทั้งหมด
และการวิ จัย ได อย า ง
รวดเร็ว
จัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนการ จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ ก ารเรี ย น
สอน อุ ป กรณ โ สตทั ศ นู ป กรณ เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ก า ร ส อ น อุ ป ก ร ณ
หองปฏิบัติการ เพื่อการปฏิบัติการเพิ่มเติม โดยใชเงิน โสตทั ศ นู ป กรณ เครื่ อ งมื อ
งบประมาณรายได ค ณะป 2555 เช น เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารและ
อุ ป กรณ ต า งๆเพี ย งพอกั บ
วิเคราะห กลองจุลทรรศน ฯลฯ
ความตองการในงานการเรียน
การสอนของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี
เพิ่มพื้นที่นั่งใตอาคาร 1 โดยใชเงินรายไดคณะป 2555 นักศึกษามีพื้นที่นั่งพักผอน นั่ง
ปรับปรุงลานหนาอาคาร 4 ปรับปรุงพื้นที่อาคาร 7 ชั้น ทํ า งาน เป น ที่ อ อกกํ า ลั ง กาย
เพิ่ ม ขึ้ น เป น ที่ พั ก ผ อ น ให
5
นั ก ศึ ก ษา ใช ใน ก า ร จั ด ทํ า
รวมถึงการจัดหาครุภัณฑ โตะสนาม เกาอี้นั่ง
กิ จ กรรมกลุ ม ย อ ยและการ
ค น คว า ด ว ยตั ว เองสํ า หรั บ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา
7. การประชาสัมพันธ Hotline ของ

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ
รายงานปญหา ของนักศึกษาตอรองคณบดี และผูชวย ♦ จํานวนนักศึกษา ที่ติดตอ
คณบดี ที่ เ กี่ ย วข อ งสม่ํ า เสมอ เนื่ อ งจากมี ก าร ผาน Hot line มีจํานวนมาก
ปฏิบัติงานรวมกันในการดูแล ใหคําปรึกษานักศึกษา
ขึ้น
♦ระบบการดู แ ลนั ก ศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ

งานบริ ห ารการศึ ก ษาให กั บ
นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
รวมถึงควรมีกระบวนการในการ
ร า ย ง า น ผ ล ใ ห ผู บ ริ ห า ร ที่
รับผิดชอบรับทราบปญหาตางๆ
ที่ เ กิ ด จากการสอบถามของ
นักศึกษา
8. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ กํา หนดบุค คลรั บผิด ชอบในการประสานข อมู ล และ การประสานข อ มู ล ระหว า ง
หลั ก สู ต ร บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผล ติดตามบัณฑิตในแตละระดับ
แ ล ะ ง า น ก า ร ศึ ก ษ า มี
การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
ประสิทธิภาพขึ้น
ดานการวิจัย
1. ควรส ง เสริ ม คณาจารย แ ละ 1. ดําเนินการสานงานเครือขายวิจัย ThaiPHEIN
1. มีผูแทนสถาบันที่
นักศึกษาใหเขามามีสวนรวมใน
และเครือขายวิจัยสาธารณสุขอยางตอเนื่อง
รับผิดชอบงานดานวิจยั
เครือขายตางๆ มากขึ้น
2. รวมจัดทําวารสาร Asia Journal of Public
ของ 22
Health เพื่อสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยของ
สถาบันการศึกษา
ThaiPHEIN ซึ่งเปน e-journal
สาธารณสุข ซึ่งไดมีการ
3. รวมจัดกิจกรรมดานวิชาการของ ThaiPHEIN
รวมมือจัดตั้ง
ไดแก การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เครือขาย
คณะอนุกรรมการ
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร แหงประเทศ
เครือขายวิจัย
ไทย ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กันยายน 2555
ThaiPHEIN มีโครงการที่
ไดมีความรวมมือกันกับ
คณะสาธารณสุขศาสตร
ม.บูรพา ไดแก งานวิจัย
เกี่ยวกับ Ecology
Landscape Model
Vector borne
2. ปจจุบันวารสารได
ดําเนินการอยางตอเนื่อง
เริ่ม ปที่ 3
-ปที่ 1 (2010) ได online 2
ฉบับ คือ Vol.1 No.1 July
2010, Vol.1 No.2
December 2010
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ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ
-ปที่ 2 (2011) ได online 3
ฉบับ คือ Vol.2 No.1 April
2011, Vol.2 No.2 August
2011, Vol.2 No.3
December 2011
-ปที่ 3 (2012) ได online 3
ฉบับ คือ Vol.3 No.1 April
2012, Vol.3 No.2 August
2012, Vol.3 No.3
December 2012
3. จํานวนผูสมัครนําเสนอ
ผลงานวิจัย Conference
(รวมจํานวน 41 คน)
- นําเสนอผลงานแบบวาจา
31 คน
- นําเสนอผลงานแบบ
โปสเตอร 10 คน
- ตีพิมพในวารสาร
สาธารณสุขศาสตร ฉบับ
พิเศษ จํานวน 10 คน
- ตีพิมพใน Proceedings
จํานวน 28 คน และไม
ตีพิมพ จํานวน 3 คน
2. พั ฒ นาศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ทาง พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ • มีกลุมวิจยั หลัก 7 กลุม และ
วิชาการใหเขมแข็ง และใชเปน อยางตอเนื่อง และกําลังปรับรูปแบบการดําเนินงาน มีศูนยวิจัย Center for
จุดแข็ง ในการขอทุนสนับ สนุ น เปนลักษณะกลุมวิจัยสาธารณสุขดานตางๆ
Work, Environment,
การวิจัยเพิ่มขึ้น
Nutrition and Human
Development (CWEND)
ซึ่งเกิดจากการพัฒนา
โครงการวิจัยของกลุม วิจัย
ดานการทํางาน สิ่งแวดลอม
โภชนาการ และพัฒนาการ
มนุษย ซึ่งไดรบั ทุนวิจัยจาก
National Institutes of
Health (NIH)
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา

การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา

การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ
ตระหนั ก ความสํ า คัญ และอยู
ระหวางดําเนินงาน

3. ควรมี การสนับ สนุน การขอทุ น ตระหนักความสําคัญและอยูระหวางดําเนินงาน
วิจัยจากตางประเทศเพิ่มขึ้นโดย
ใช เ ครื อ ข า ยระหว า งประเทศ
ตางๆ ที่มีอยู
4. ควรมีการประชาสัมพันธงานวิจัย ดําเนินการผานชองทางวารสาร Asia Journal of มีการประชาสัมพันธงานวิจั ย
ของคณะผ า นทางช อ งทางต า งๆ Public Health / ผานหนังสือพิมพมติชน/ผานทาง ของคณะผ า นสื่ อ ต า งๆ เพิ่ ม
เพื่อ เพิ่ มขีด ความสามารถในการ โทรทัศนชองThai PBS รายการหนาตางสุขภาพ
มากขึ้น
แ ข ง ขั น ท า ง ด า น วิ จั ย ทั้ ง ใ น
ระดับชาติและนานาชาติ

5. ควรกํ าหนดเป าหมายการ
เทียบเคียงผลงานวิจัยที่ชัดเจนกับ
สถาบั นอื่ นในระดั บชาติ และใน
ระดับภูมิภาคเอเชีย
6. ควรพัฒนาคุณภาพของวารสาร
เขาสูฐานขอมูลสากล

ตระหนักความสําคัญและมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ตระหนั ก ความสํ า คัญ และอยู
ของคณะสาธารณสุขศาสตร ป 2556-2560
ระหวางดําเนินงาน

กําลังดําเนินการพัฒนาเขาสูฐานขอมูลสากล และ
วารสาร Asia Journal of Public Health เริ่มปที่ 3
แลว และมีแผนปรับปรุงวารสารสาธารณสุขศาสตร
เปนระบบออนไลน
7. ควรมีกระบวนการยกยองเชิดชู จั ด ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า เ ค รื อ ข า ย
นักวิจัยเพื่อเปนขวัญกําลังใจแก สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร แหงประเทศไทย
คณาจารย นักศึกษาในการทํา ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กันยายน 2555 และมีการพิจารณา
คัดเลือกใหรางวัลผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ ดีเดน
วิจัย
ดานการบริการวิชาการ
1. ควรมีก ารพัฒนาบริการนวดแผน
ไทย ใหมีคุณภาพและดึงดูดลูกคา
มากขึ้น และมี ก ารบู ร ณาการกั บ
การสอนและการวิจัย

2. ควรตั้งเปาหมายการดําเนินการ
ด า นการทํ า วิ จั ย /โครงการ/ที่
ปรึกษา แกหนวยงานภายนอก
และจั ด กลไกการสนั บ สนุ น ให
เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายไว

บรรจุในแผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ 2556
(Performance Agreement)
ผลงานวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลดี
1คน และ รางวัลชมเชย 5 คน โดยมี
ก า ร ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร แ ล ะ
ประกาศนียบัตรการนําเสนอผลงาน
แกนักศึกษา และประธานกรรมการ
ควบคุม

จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ น วดกดจุ ด ซึ่ ง ผู รั บ บริ ก ารมี ค วาม ♦ สถิติผูรับบริการนวดกดจุด
เฉลี่ย 60 ราย/เดือน
ตองการมากขึ้น โดยคัดเลือกจากผูสมัครที่จบปริญญา
ตรี ส าขาการแพทย แ ผนไทยประยุ ก ต บั ณ ฑิ ต จาก ♦ ความพึ ง พอใจคุ ณ ภาพบริ
การ 4.3 จากคะแนนเต็ม 5
มหาวิทยาลัยมหิดล
♦มี ก ารเขี ย นหลั ก สู ต รให แ ก ส ถาบั น การศึ ก ษา ♦ มี ก า ร เ ขี ย น ห ลั ก สู ต ร
นโยบายด า นสุ ข ภาพเสร็ จ
สาธารณสุขชั้นนําในภูมิภาคเอเซีย เปนศูนยกลาง
แล ว เพื่ อ จั ด เตรี ย มการ
การฝกอบรม เรื่อง นโยบายดานสุขภาพ และมีการ
ฝ ก อบรมให แ ก ป ระเทศใน
จั ด ฝ ก อบรมให แ ก นั ก ศึ ก ษาแพทย พยาบาล
ภู มิ ภ า ค แ ล ะ ก า ร จั ด
หลักสูตร “Health and Diseases in Thailand”

ฝ ก อบรมให แ ก นั ก ศึ ก ษา
แพทย พยาบาลดําเนินการ
เสร็ จ เรี ย บร อ ยและเป น ไป
ตามแผน
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา

การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ

♦ จัดทําแผน/ตั้งเปาหมายโครงการที่ปรึกษา และ
การรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก โดย
ใชฐานขอมูลผลงานโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
ที่ผานมา
♦ ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่สนับสนุนทุน
ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อความ
คลองตัวในการรับรูขาวสารแหลงทุนสนับสนุน
♦ ปงบประมาณ 2555 มีการกอสรางปรับปรุงพื้นที่
บริเวณใกลเคียงคลินิกนวดแผนไทยประยุกต จึง
เปนขอจํากัดในการจัดบริการคลินิกนวดแผนไทย
ประยุกต แตกําหนดไววาเมื่อการกอสรางปรับปรุง
สถานที่แลวเสร็จ (ประมาณ มิถุนายน 2556) จะ
ดําเนินการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลการรักษาจากผู
มารับบริการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
1. *ควรปรับปรุงการเขียน SAR ดาน อยูระหวางการดําเนินการในการเขียนรายงาน SAR
บริ ก ารวิ ช าการ และด า นทํ า นุ ปงบประมาณ 2555
บํ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
สิ่ ง แวดล อ ม โดยให ร ายละเอี ย ด
กระบวนการ เชนเดียวกับที่ไดรับ
การปรั บ ปรุ ง การเขี ย นในด า น
บริหาร และดานการศึกษา

2. มีการจัดการขยะรีไซเคิลอยาง จัดทําโครงการ”ธนาคารรวมใจลดโลกรอน สูสังคมที่
เปนระบบและตอเนื่อง
ยั่ ง ยื น ” โดยสโมสรนั ก ศึ ก ษาเป น แกนนํ า ในการ
ดําเนินโครงการ และปรับกระบวนการดําเนินงานให
นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งานของธนาคาร
รวมกับเจาหนาที่อยางเปนรูปธรรม และขยายผลไปยัง
นักศึ กษาที่ เป นแกนนํา ที่มี องค ความรูใ นสาขาวิ ชาที่
เรียนทางดานสิ่งแวดลอมใหพัฒนาโครงการเพื่อความ
ยั่งยืนของโครงการและสรางการเรียนรูการทํางานดาน
การจัดการขยะรีไซเคิลอยางเปนระบบตอไป

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ
♦ ไ ด รั บ ทุ น ส นั บ ส นุ น
ดําเนินการโครงการตาม
เป า หมายที่ กํ า หนดไว
( จํ า น ว น ทั้ ง สิ้ น 1 9
โครงการ)

-

นักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดทํา
โครงการ“ธนาคารรวมใจลดโลกรอน
สูสังคมที่ยั่งยืน” อยางเต็มรูปแบบ
โดยไดรับการพัฒนาองคความรู
ใหกับแกนนําจากสถาบันการจัดการ
บรรจุภณ
ั ฑและรีไซเคิลเพื่อ
สิ่งแวดลอม ในการดําเนินโครงการฯ
และขยายผลสูการดําเนินการของ
คณะ โดยมีแกนนํานักศึกษา
ทางดานสิ่งแวดลอมเปนแกนนําและ
บรรจุเปนพันธกิจหลักดาน
สิ่งแวดลอมของสโมสรนักศึกษาที่จะ
ชวยขับเคลื่อนการดําเนินตอไป

สวนที่ 4 การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน - 13

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ
ปงบประมาณ 2555 การจัดทําโครงการฯ ตองมีการ ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 80ของ
กําหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลในแตละโครงการ
จํานวนโครงการมีการกําหนด
ตัวชี้วัดและการประเมินผล
ประเมินผลในการจัดโครงการ
นํ า ผลการประเมิ น มาเป น
ข อ มู ล ในการพั ฒ นาการจั ด
โครงการครั้งตอไป
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ

3. ควรกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ในแต ล ะ
โครงการ เพื่อใชเปนแนวทางใน
การประเมินผล
4. ค ว ร มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมิ น ผลในแต ล ะโครงการ
เพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาอย า ง
ตอเนื่อง
5. ควรมีการศึกษาดานพฤติกรรม ยังไมไดดําเนินการในป 2555 แตเตรียมดําเนินการใน
วั ฒ นธรรมองค ก าร ทั ศ นคติ ปงบประมาณ 2556
อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ประเมิ น
ผลลั พ ธ ที่ น อกเหนื อ จากการ
ประเมินผูเขารวมกิจกรรม

-

สวนที่ 4 การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน - 14
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สวนที่ 5
รายการเอกสารอางอิง
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการบริหาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร

หมายเลขเอกสาร

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1
1

PH 1.1.1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

แผนยุทธศาสตรของคณะฯ ป 2553-2555
แผนยุทธศาสตร ป 2556-2559
เอกสารการสัมมนา 10-11 สิงหาคม 2555
ขอตกลงการปฏิบตั ิงานของคณะกับมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2555
รายงานการใชจายเงินประจําเดือน (ทุกเดือน)
รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 12 ครั้ง

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.2
2.

PH 1.1.2

(1) http://payathai.mahidol/
(2) รายงานการประชุมเครือขายคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย ป 2555
(3) รายงานผลการดําเนินการโครงการที่ปรึกษาสรางตัวชี้วัดมาตรฐานตามแนวคิด Clean and
Green และตรวจประเมินผล
(4) รายงานผลการดําเนินการโครงการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ (กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ)
(5) รายงานผลการดําเนินการโครงการที่ปรึกษาในการพัฒนาแนวทางการประเมินและตรวจรับรอง
คุณภาพอากาศในอาคาร
(6) สรุปผลการดําเนินการใหบริการดานการตรวจวิเคราะหสิ่งแวดลอม
(7) หนังสือขออนุมัติจัดการฝกอบรม
(8) รูปภาพ /จดหมายอิเล็กทรอนิกส
(9) หนังสือขออนุมัติเดินทางเขาประชุมรายชื่อผูเ ขารวมนําเสนอผลงาน
(10) หนังสือประกอบการประชุม Accreditation

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.3
3.

PH 1.1.3

(1) รางคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาล ของคณะฯ
(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
(3) ภาพเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

สวนที่ 5 รายการเอกสาร - 1

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

หมายเลขเอกสาร

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการบริหาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.4
4

PH 1.1.4

(1) ♦ รายงานสรุปผลการเยี่ยมชื่นชมผลการดําเนินงานของภาควิชา ปงบประมาณ 2555
♦ ปฏิทินการเยีย่ มชมภาควิชาโดยคณบดีและรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ระหวางวันที่
9-27 ธันวาคม 2555
(2) คณะทํางานการจัดการความรูและฐานความรูนวัตกรรม
(3) คณะกรรมการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
(4) สรุปผลการทําสุนทรียสนทนา และประมวลภาพ
(5) สรุปแบบประเมินผลกิจกรรม “สุนทรียสนทนา เรื่อง ประสบการณการจัดเก็บขอมูลและเอกสาร
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด"
(6) (ราง) โครงสรางศูนยจัดตั้งองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร
(7) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนยสรางคุณคาองคความรูค ณะสาธารณสุขศาสตร
(8) รายงานการประชุมคณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนยสรางคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร
(9) โปรแกรมคลังความรู

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.1
5

PH 1.2.1

(1) สรุปแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2556 – 2559)
(2) สรุปผล Corporate KPI คานิยม และเอกลักษณ
(3) โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ
2555

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.2
1. PH 1.2.2

(1) ขอตกลงการปฏิบตั ิงานของคณะฯ กับมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2555
(2) แผนปฎิบัติการประจําป 2555
(3) สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการในขอตกลงการปฏิบัติงานของคณะกับมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2555

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.3
1. PH 1.2.3

(1) คูมือการบริหารโครงการ
(2) ใชเอกสารเดียวกับเอกสารหมายเลข PH. 1.2.2 (3)
(3) หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดคณะฯ ประจําปงบประมาณ
2555
(4) ใชเอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (1)
(5) ใชเอกสารเดียวกับเอกสารหมายเลข PH. 1.2.2 (3) และเอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (2)

สวนที่ 5 รายการเอกสาร - 2

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

หมายเลขเอกสาร

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการบริหาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.1
1. PH 1.3.1

(1) เอกสารภาระงาน/ภารกิจของภาควิชา หรือหนวยงานที่ประกอบการเสนอขอตําแหนง พรอม
กําหนดรายละเอียดคุณสมบัติและสมรรถนะที่ตองการ
(2) แผนอัตรากําลังบุคลากรที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
(3) ประกาศรับสมัครและ ขั้นตอนการปฏิบัติการสรรหา
(4) • แผน/กระบวนการคัดเลือกบุคลากร (Flow chart)
• เว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตร http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/
• ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
• คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงาน
• การสอบสัมภาษณและสอบสอน โดย คณะกรรมการที่เขาสอบใหคะแนนแตละดาน รวมทั้งมี
การประชุมเพื่อลงมติในการรับการจัดสรรในตําแหนงนั้นๆ
(5) ตัวอยาง การทดสอบเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.2
PH 1.3.2

(1) สรุปรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ และ ตําแหนงวิชาการ ปงบประมาณ 2555
(2) คําสัง่ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ปงบประมาณ 2555
(3) สรุ ป รายชื่อ คณาจารย ข อสนั บ สนุ น ทุน ร ว มประชุ ม วิช าการทั้ งในประเทศ และต างประเทศ
ปงบประมาณ 2555
(4) สรุปรายชื่อคณาจารยขอสนับสนุนทุนนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ และตางประเทศ
ปงบประมาณ 2555
(5) สรุปรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมประชุมวิชาการทั้งในประเทศ และดูงานตางประเทศ
ปงบประมาณ 2555
(6) งบประมาณการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2555

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.3
PH 1.3.3

(1) สรุปรายชื่อบุคลากรเขารับการอบรมในโครงการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล และ
หนวยงานภายนอกจัดขึ้น
• รายชื่อคณาจารยที่เขาอบรมโครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
และหนวยงานภายนอกจัดขึ้น
• รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ ขาอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับตน
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-SUP)

สวนที่ 5 รายการเอกสาร - 3
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการบริหาร
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.4
PH 1.3.4

(1) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลั กเกณฑแ ละวิธีก ารประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนัก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.5
PH 1.3.5

(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2552

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.6
PH 1.3.6

(1) ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
(2) ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสวัสดิการสงเคราะห
พ.ศ. 2542
(3) ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอนุมัติการจาย
เงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2542
(4) สรุปผลการจัดกิจกรรม/สวัสดิการบุคลากร ประจําป 2555
• แสดงมุฑิตาจิต
• คาเยี่ยมไข
• คาตอบแทนพนักงานขับรถยนต
• คาชวยเหลืองานศพ
• คาทางดวน
• คาจัดงานปใหม 2555
• การชวยเหลือบุคลากรที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย (รอบ 2)
(5) ภาพถายการปรับปรุง (กอน-หลัง) อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม
(6) รายชื่อบุคลากรที่เขารับการตรวจสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2555
(7) งบประมาณคาใชจายในการตรวจสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2555 ของบุคลากร
(8) เอกสารรายงานผลการดําเนินงานดานระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.1
PH 1.4.1

(1) คําสั่งที่ 517/2553 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูและฐาน
นวัตกรรม
(2) แผนปฏิบัติการกิจกรรมเวทีการจัดการความรู สําหรับปงบประมาณ 2555
(3) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนยคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร
(4) โครงการจัดทําโปรแกรมคลังความรู

สวนที่ 5 รายการเอกสาร - 4

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการบริหาร
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.2
PH 1.4.2

(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูจ ากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
(2) ผลการประเมินรายวิชา
(3) เอกสารการนํานักศึกษาดูงาน และเอกสารรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
(4) Course Syllabus รายวิชา PHBS 608 Health Statistics

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.5.1
PH. 1.5.1

(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(2) คํา สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการเยี่ ย มสํ า รวจระบบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
(3) รายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ป 2555
(4) การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
(ผลการเยี่ยมสํารวจสวนงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2554)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1
PH 1.6.1

(1) แผนปฎิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2555 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ
สาธารณสุขศาสตร
(2) แผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร
(3) • บันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อการใชงานการเรียนการสอน
• รายละเอียดการดําเนินงานและการติดตั้งครุภณ
ั ฑ
(4) • บันทึกขออนุมัตโิ ครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการใชงานของอาจารยและนักศึกษา
• รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ
(5) • บันทึกขออนุมัตโิ ครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการใชงานของสํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุข
ศาสตร
• รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ
(6) • บันทึกขออนุมัตโิ ครงการจัดหาครุภัณฑเครื่องเสียงประจําอาคารสาธารณสุขวิศิษฎ
• รายงานผลการดําเนินงาน
(7) • บันทึกขออนุมัตโิ ครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการใชพื้นที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ เพื่อการ
บริการวิชาการ
• รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ
(8) • รายละเอียดผูรับผิดชอบประจําอาคารของหนวยผลิตและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
• รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบอุปกรณโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน ป 2554-2555
• รายละเอียดการปรับปรุงงานเพื่อจัดทําแผนจัดซื้อครุภัณฑทดแทนในป 2555
(9) รายละเอียดขั้นตอนการใชงานโปรแกรม Remote Control
สวนที่ 5 รายการเอกสาร - 5

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

หมายเลขเอกสาร

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการบริหาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร

(10) • คูมือวิธีการใชงานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ เพื่อการเรียนการสอน
• รายละเอียดการติดตั้งโทรศัพทประจําชั้นในอาคาร และหมายติดตอผูดแู ลเบื้องตน
(11) • บันทึกขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป 2555
• ผลการฝกอบรม
(12) บันทึกขออนุมัติดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2555
• บันทึกขออนุมัติโครงการ “ปรับปรุงสัญญาณเครือขายภายในคณะสาธารณสุขศาสตร”
• ผลการดําเนินงานโครงการ
(13) • บันทึกขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมจํานวนจุด WIFI ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร
• บันทึกขอความอนุเคราะหติดตั้งระบบ MU-WIFI เพิ่มเติม
• ผลการดําเนินงานโครงการ
(14) บันทึกขออนุมัติดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2555
• บันทึกขออนุมัติโครงการ “การจัดการระบบเอกสารแบบ Electronic”
• ผลการดําเนินการโครงการ
(15) • บันทึกขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป 2555
• เอกสารแนบผลการฝกอบรมในครั้งตาง ๆ
(16) บันทึกขออนุมัติเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(17) • แบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการ การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศป 2555
• สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.2
PH 1.6.2.

(1) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร ป 2555-2559
(2) • บันทึกขออนุมัติ “โครงการสรางคอรสแวรการเรียนการสอนทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ป
2555”
• รายละเอียดรายวิชาที่เขารวมโครงการ ป 2555
• ผลการดําเนินการของโครงการ
(3) รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานป 2555
(4) รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานป 2555
(5) รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน ป 2555
(6) รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน ป 2555
(7) • บันทึกขออนุมัติโครงการ”คลังความรู คณะสาธารณสุขศาสตร”
• รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน ป 2555
(8) • บันทึกขออนุมัติโครงการ “พัฒนาเว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตร ป 2555”
• รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน
(9) ผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานเว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตร
สวนที่ 5 รายการเอกสาร - 6

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการบริหาร
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.3
PH 1.6.3

(1) สรุปผลการอบรมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(2) • บันทึกขออนุมัติจัดการฝกอบรมระบบฐานขอมูล MUGSS&MUMIS
• คําสั่งแตงตั้งกรรมการระบบฐานขอมูล MUGSS&MUMIS
• รายละเอียดผูเขารับการฝกอบรมในครั้งตาง ๆ
(3) สรุปผลการสอบถามความตองการฝกอบรมดานสารสนเทศในปงบประมาณ 2555
(4) บันทึกขออนุมัติเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.7.1

PH 1.6.3

(1) • โครงสรางการบริหารงานดานประชา สัมพันธและเครือขายงานประชาสัมพันธ
และผังหนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงานประชาสัมพันธ
• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ
(2) • http//www.facebook.com/MahidolPH
• โปสเตอรประชาสัมพันธ
• แบบรายงาน
(3) website: http//www.ph.mahidol.ac.th/pr/
(4) • โปสเตอรประชาสัมพันธ
• ภาพการบันทึกเทปโทรทัศน
• http//www.youtube.com(พิมพหนาตางสุขภาพ)
(5) • โปสเตอรประชาสัมพันธ
• โครงการ
• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
(6) • โปสเตอรประชาสัมพันธ
• เอกสารการประชุม
(7) แผนซีดี
(8) • เอกสารตัววิ่ง
• โปสเตอร
(9) โปสเตอร
(10) โปสเตอร
(11) • เลมจุลสารคณะ
• คําสั่งกรรมการ
(12) • แผน
• โปสเตอร
• รายงาน
(13) • แผน
• โปสเตอร
• รายงาน
สวนที่ 5 รายการเอกสาร - 7

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการบริหาร
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.1
PH 1.8.1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

คําสั่งมอบหมายใหรองคณบดีปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการจัดทํางบประมาณ
แผนความตองการขอตั้งงบประมาณแผนดิน
คําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดคณะฯ
แผนการใชจายเงินประจําป ( สงป.)
ผังโครงสรางสํานักงานคณบดี
หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายไดคณะฯ
รายงานการเงินและงบประมาณประจําเดือน/ประจําป
รายงานทางการเงินที่เสนอตอผูบริหาร
รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
คูมือการบริหารการเงินและงบประมาณโครงการ Performent Agreement (PA)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.2
PH 1.8.2

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ปฏิทินการเบิกจายและแบบฟอรมคาใชจายในการบํารุงรักษา
แผนความตองการครุภัณฑของภาควิชา/หนวยงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
แผน/ผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดคณะ ประจําปงบประมาณ 2555
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
สื่อเผยแพร
รายงานผลการประหยัดงบประมาณในหมวดคาสาธารณูปโภค

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.9.1
PH 1.9.1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร”
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2555
รายงานการประเมินความเสี่ยงปงบประมาณ 2556

สวนที่ 5 รายการเอกสาร - 8

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการศึกษา
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1
PH 2.1.1

(1) ตารางสรุปหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร ที่เปดสอนในปการศึกษา 2554 (อางอิง ตนฉบับ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรีแฟมหลักสูตรที่ 1 , ระดับปริญญาโท แฟมหลักสูตรที่ 2-4 , ระดับ
ปริญญาเอก แฟมหลักสูตรที่ 5 )
(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
(3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก
(4) ตารางสรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2554-2555
(5) คําสั่งคณะกรรมการบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
(6) ขอตกลงความรวมมือ
1) การจัดการศึกษา หลักสูตรส.ม. (หลักสูตรไทย) กับสํานักงานหลักประกันคุณภาพ
แหงชาติ และมูลนิธิแพทยชนบท
2) การพัฒนาหลักสูตร และพี่เลี้ยงจัดการศึกษา หลักสูตร ส.บ. 4 ป วิทยาเขต
อํานาจเจริญ
(7) ตารางสรุปความรวมมือกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศระดับภาควิชา
(8) ตารางสรุปความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ในประเทศ ระดับภาควิช
(9) ตารางสรุปการออกฝกปฏิบัติงานภาคสนาม และตารางสรุปการศึกษาดูงาน ประจําภาคป
การศึกษา 2554
(10) สัญญาความรวมมือของหนวยงาน

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.2
PH 2.1.2

(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภายใน
(3) กําหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.2.1

PH 2.2.1

(1) ตารางสรุปการดําเนินการปรับปรุง/เปดหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ในปการศึกษา 2554-2555
(2) แผนภูมิการปรับปรุง/เปดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.1
PH 2.3.1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ตัวอยาง ประมวลรายวิชา ระดับปริญญาตรี
ตัวอยาง ตัวอยาง ประมวลรายวิชา ปริญญาโท และปริญญาเอก
ตัวอยาง ประมวลรายวิชาที่มีการการกําหนดวิธีการประมินผลในระดับปริญญาตรี โท และเอก
สมุดติดตามผลการเรียนระดับปริญญาตรี
แบบบันทึกติดตามการทําวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา

สวนที่ 5 รายการเอกสาร - 9

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการศึกษา
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.2
PH 2.3.2

(1) ขั้นตอนการจัดทําประเมินผลการเรียนการสอน ปการศึกษา 2554
(2) แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน
(3) สรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจํา
ภาคการศึกษาที่ 1/2554 ภาคการศึกษาที่ 2/2554
รายงานการประเมินผลการเรียนการสอน แฟมเอกสารอางอิงที่ 6-8

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.3
PH 2.3.3

(1) แบบเสนอของบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยการศึกษา

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.1
PH 2.4.1

(1) ตารางสรุปแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554
(2) ตัวอยางแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และภาพถายบันทึกการออก
ประชาสัมพันธหลักสูตร แนะแนวการศึกษา
(3) ระเบียบการรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. ปการศึกษา 2555
(4) ระเบียบการรับเขานักศึกษาใหม ระดับบัณฑิต ศึกษา ปการศึกษา 2555

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.2
PH 2.4.2

(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ปี การศึกษา 2554
(2) สรุปจํานวนโครงการ ประจําปงบประมาณ 2555 (อางอิง ตนฉบับเอกสารโครงการกิจกรรม
นักศึกษาคณะฯ แฟมอางอิงที่ 9-10)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.1
PH 2.5.1

(1) แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการจัดการเรียนการสอน คณะ
สาธารณสุขศาสตร ป 2555
(2) ขอมูลรายการสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.2
PH 2.5.2

(1) รูปภาพ หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองอาหาร มุมพักผอนของนักศึกษา
(2) ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมตอการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อสงเสริมการเรียนรู

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.3
PH 2.5.3

(1) รายงานการใชหองเรียน และสื่อ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2554
(2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสื่อการสอน สือ่ อุปกรณการสอนและการ
บริหารจัดการสื่อ และอุปกรณ
(3) รายงานการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ และการพัฒนาสถานทีส่ ําหรับการจัดการเรียนการสอน

สวนที่ 5 รายการเอกสาร - 10

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการศึกษา
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.4
PH 2.5.4

(1) ภาพถายบันทึกการจัดประชุมวิชาการ และนันทนาการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา
บุคลากร
(2) กําหนดการโครงการ
(3) ภาพกิจกรรมการของโครงการนันทนาการ

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.5
PH 2.5.5

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

แผนผังแสดงขั้นตอนการขอทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
แผนผังแสดงขั้นตอนระบบการชวยเหลือนักศึกษาเมื่อมีปญ
 หาฉุกเฉิน
แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับบริการดานสุขภาพ ณ หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา
ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
แผนผังแสดงขั้นตอนการใหคําปรึกษา แนะแนวสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แผนผังแสดงขั้นตอนการขอผอนผันเขารับราชการทหาร และการเขาเรียนและฝกวิชาทหาร

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.1
PH 2.6.1

(1) แผนผังขั้นตอนการติดตามการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
และ
บัณฑิตศึกษา
(2) แผนผังขั้นตอนการติดตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(3) แผนผังขั้นตอนการติดตามความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา
(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553
(5) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ตอการจัดการศึกษาของหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2554
(6) รายงานผลการประเมินการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ประจําปการศึกษา 2554
(7) สรุปผลงานการตีพิมพวิทยานิพนธ ป พ.ศ. 2554 แยกตามคาถวงน้ําหนัก ระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอก

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.2
PH 2.6.2

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

รายชื่อศิษยเกาที่ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
สรุปการออกฝกภาคสนาม ประจําปการศึกษา 2554
สรุปการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับศิษยเกา
รายชื่อศิษยเกาที่ไดรับรางวัลยกยองและประกาศเกียรติคณ
ุ
โครงการประชุมวิชาการอดีต ปจจุบัน อนาคต
โครงการประชุมวิชาการยุทธการชะลอวัยฯ
โครงการประชุมวิชาโภชนวิทยา ครั้งที่ 12
สวนที่ 5 รายการเอกสาร - 11

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการวิจัย
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.1
1.PH 3.1.1

 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555-2559
 แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2552-2555
 แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2553-2555
(2)  ขอตกลงการปฏิบตั ิงานของคณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 สวนที่ 1
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย
(3) ขอตกลงการปฏิบตั ิงานของคณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 สวนที่ 2
(1)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.2
1.PH 3.1.2.1

(1)  คํา สั่ ง คณะสาธารณสุ ข ศาสตร ที่ 477/2553 เรื่ อ งแต ง ตั้ งคณะกรรมการวิ จั ย ลว. 21
ตุลาคม 2553
 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 475/2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย ลว. 3 สิงหาคม 2554
 คํ า สั่ ง คณะสาธารณสุ ข ศาสตร ที่ 12/2553 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
กลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ลว.13 มกราคม 2553
 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 134/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ลว. 9 มีนาคม 2554
 คํ า สั่ ง คณะสาธารณสุ ข ศาสตร ที่ 39/2555 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง กองบรรณาธิ ก ารวารสาร
สาธารณสุขศาสตร ลว. 1 กุมภาพันธ 2555
 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 202/2555 เรื่อง แตงตั้งกองบรรณาธิการวารสาร Asia
Journal of Public Health ลว. 20 เมษายน 2555
 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 368/2555 เรื่อง แตงตั้งกองบรรณาธิการจัดทําวารสาร
ฉบับพิเศษ ลว. 17 กรกฎาคม 2555
 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 480/2553 เรื่อง แตงตั้งที่ปรึกษาประจําคลินิกการวิจัยและ
คลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ลว. 21 ตุลาคม 2553
(2)  คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 479/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเสริมสรางการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตํารา และหนังสือทางวิชาการ ลว. 21 ตุลาคม 2553
 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 493/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ ลว. 22 ตุลาคม
2553
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการวิจัย
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.3

1.PH 3.1.3

(1)  ประกาศ เรื่ อ งหลั ก เกณฑ ก ารจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากเงิ น กองทุ น China
Medical Board พ.ศ. 2554
 บันทึกขอความแจงอนุมัติโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ
แผนดิน ประจําป 2555
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ. 2555
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2555
 ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุมวิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและวิจัย
พ.ศ. 2551
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาตําราและหนังสือทางวิชาการ
พ.ศ. 2551
 รายงานสรุปผลการสนับสนุนทุนอุดหนุน และทุนสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2555
 รายงานสรุปทุนอุดหนุนการวิจยั จากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2555
(2) รายงานสรุปผลการบรรยายพิเศษ แตละครั้ง

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.4
PH 3.1.4
(1)  http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/
 http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Report/publishreport.php
(2)












ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D1aโครงการวิจัย
ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D1b
ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D2
ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D3
ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D4
ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D5a
ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D5b
ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D6
ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D7
ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D8

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.5
1.PH 3.1.5

(1) 


(2) 

แบบฟอรมขอทุน CMB/ตีพิมพ/เสนอผลงาน
แบบประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับทุน CMB (Pre-Evaluation)
แบบประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับทุน CMB (Post-Evaluation)
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพผลงานวิ จั ย เชิ ง วิ ช าการด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ข อง
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 2554
 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพผลงานวิ จั ย เชิ ง วิ ช าการด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ข อง
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 2552
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการวิจัย
(3) หนังสือแจงการพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ใหจัดอยูใน
งานวิจัยประเภทที่ 1 (Risk Group 1)
(4)  ประกาศนียบัตรรับรองการเยี่ยมสํารวจ Survey Visit Certificate
 หนังสือรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษยประจํา คณะ
สาธารณสุขศาสตร
 เอกสาร เลขทะเบียน IORG Number 0002101 IRB 00005262-Mahidol University IRB #
5 ขอมูลของกรรมการฯ ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร
 คูมือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
(5) แบบสรุปผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป พ.ศ. 2555
(6)  วารสารสาธารณสุขศาสตร
 Asia Journal of Public Health http://www.asiaph.org
 Journal of the Medical Association of Thailand Vol.95 Suppl.6 June 2012

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.6
1.PH 3.1.6.

(1) หนังสือรับรองจากหนวยงานที่นําไปใชประโยชน และการใชประโยชน
(2) หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.7
1.PH 3.1.7.

(1)  การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 2
(2)  สรุปรายนงานผลการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ปงบประมาณ 2555

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.8
1.PH 3.1.8.

(1)  ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุมวิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและวิจัย
พ.ศ. 2551
 ประกาศ เรื่ อ งหลั ก เกณฑ ก ารจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากเงิ น กองทุ น China
Medical Board พ.ศ. 2554
(2) โครงการสรางนักวิจัย (ตนกลาวิจัย) จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รุน 11
(3) โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ใหกับบุคลากรสายวิชาการ
(4) โครงการเสริมสรางการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.1
1.PH 4.1.1

(1) โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(2) แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของสํานักงานบริการฯ
(3)  ประกาศสํ า นั ก งานบริ ก ารฯ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ อั ต ราค า ตอบแทน และการเบิ ก จ า ยเงิ น
โครงการศึกษา ประชุม ฝกอบรมและสัมมนา ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551
 ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรรายไดโครงการภายใตขอตกลงการ
บริหารจัดการของสํานักงานบริการฯ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551
 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจัดสรรเงินรายไดจากการ
บริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ.2552
(4) รายงานการประชุมสํานักงานบริการฯ 2 เดือน/ครั้ง
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ปงบประมาณ 2555 (สงป.2555-1)
(6) รายงานการประชุมฝายวิเทศและการประชาสัมพันธ ปงบประมาณ 2555
(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.2
1.PH 4.1.2

(1) ขอมูลการคํานวณตนทุนการฝกอบรมของ OPHETS
(2) ตารางราคาน้ํายาหองปฏิบตั ิการโลหิตวิทยา
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
(3) ตารางราคาตนทุนการตรวจโลหิตวิทยาแตละ Parameter
(4)  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราคาบริการสาธารณสุขเพื่อใชสําหรับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
 หนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่องอัตราคาบริการ
สาธารณสุขเพื่อใชสําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(5) ขอมูลสรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการ
 หนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
 คลินิกนวดแผนไทยประยุกต
 การฝกอบรม

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.3
1.PH 4.1.3

(1) ขอมูลการลงทะเบียนฝกอบรม
(2)  ขอมูลหนวยงานตรวจสุขภาพประจําป
 ขอมูลผูต รวจสุขภาพประจําป
(3) ขอมูลผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกต
(4)  ขอมูลรายชื่อสถานประกอบการ
 ขอมูลการตรวจสิ่งแวดลอมทั่วไป สถานประกอบการ
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.4
1.PH 4.1.4
(1) หนังสือเชิญอาจารยรวมใหบริการของสํานักงานฯ
(2) โครงการทีไ่ ดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกซึ่งมีอาจารยภาควิชาตางๆ
เปนหัวหนา
โครงการ
(3) โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บุคลากรภาควิชาเปนหัวหนาโครงการ
(4) โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นําความรูและประสบการณมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.5
1.PH 4.1.5

(1) เอกสารรับรองผลการประเมินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 2008 ตั้งแตตุลาคม 2552 ถึงปจจุบัน
(2) เอกสารรายงานการประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.2.1
1.PH 4.2.1

(1) ขั้นตอนการการตรวจสอบรายชื่อตรวจสุขภาพโดยใชโปรแกรม Excel

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.2.2
1.PH 4.2.2

(1)  จดหมายเชิญชวน
 แบบสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ
(2)  Booklet
 จดหมายเชิญชวน
 สมุด Diary ป 2555

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1
1.PH 4.3.1

(1)
(2)
(3)
(4)

รายชื่อหลักสูตรการฝกอบรมและการประชุมวิชาการนานาชาติในป 2555
ผลการใหบริการตรวจวิเคราะหน้ํา อากาศ และกากตะกอน
ผลการใหบริการตรวจสุขภาพเคลือ่ นที่
สรุปการบริการวิชาการเปนวิทยากร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธฯลฯ ของบุคลากรสายวิชาการจาก
ภาควิชา

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.2
1.PH 4.3.2

(1) สรุปผลการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ปงบประมาณ 2555
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.1
1.PH 5.1.1
(1) แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม
(2)  คําสั่งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
 คําสั่งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยมหิดล
(3) โครงสรางงานกายภาพฯ
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.2
1.PH 5.1.2
(1) แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ประจําป 255
(2) Core Values” ของคณะสาธารณสุขศาสตร
(3) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ประจําป 2555
(4) ภาพหองปฏิบัติการ

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.3
1.PH 5.1.3
(1)  แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ประจําป พ.ศ.2555
 ภาพกิจกรรม ป พ.ศ. 2555
(2) รายงานจํานวนเงินคาใชจายในการจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(3) รายงานจํานวนเงินคาใชจายในการจัดโครงการ/กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.4
1.PH 5.1.4
(1)  รายละเอียดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่ดําเนินการในป
พ.ศ. 2555
 รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการกิจกรรม
รายงานจํานวนผูเขารวมโครงการกิจกรรม
(2) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.5
1.PH 5.1.5
(1)  รายละเอียดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ที่คณะฯดําเนิน
การในป พ.ศ.2555
 ภาพถายกิจกรรมตามพันธกิจ
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สวนที่ 6
ขอมูลประกอบรายงานการประเมินตนเอง

เพื่ อ ให ส ว นงานมี ข อ มู ล ประกอบการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเองตามระบบคุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลั ยมหิดล (MUQD) ป 2555 ที่จะแสดงถึงผลการดําเนิน งานของสวนงานตามตัวบงชี้ สกอ. และ
สมศ. ซึ่งเปนตัวบงชี้ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยที่แสดงไวในหัวขอมาตรฐานคุณภาพอันจะเปนประโยชน
ตอคณะผูเยี่ยมสํารวจตามระบบ MUQD ที่จะมีขอมูลประกอบการประเมินของผูเยี่ยมสํารวจ ทั้งมหาวิทยาลัยมี
ขอมูลเบื้องตนประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่จะจัดสง
หนวยงานตนสังกัด คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนประจําทุกป ตามขอกําหนดในมาตรา 48
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยจึงขอให
ส ว นงานดํ า เนิ น การกรอกข อ มู ล เป น เอกสารประกอบรายงานการประเมิ น ตนเองตามระบบคุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555 เพื่อแสดงผลตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ. ของสวนงานในแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยได
จัดทําดังนี้
ตารางแสดงขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) เปนขอมูลเชิงปริมาณของสวนงานป พ.ศ. 2553–2555
ตารางแสดงผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพของสวนงานตามตัวบงชี้ สกอ.และ สมศ.ในป 2553- 2555
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ตารางแสดงขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ป 2553- 2555
ชื่อสวนงาน ...คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูรับผิดชอบในการกรอกขอมูลพื้นฐาน นางกชกร เพ็ชรพลาย

โทร . 02-6409835, i+63+1126

ลําดับ
รายการขอมูล
หนวยนับ
ที่
2553
องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
2.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
หลักสูตร 26
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
4
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตร 20
ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก
หลักสูตร 18
ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข
หลักสูตร
2
ระดับปริญญาโทที่มีทั้งแผน ก และแผน ข อยูในเอกสารหลักสูตร หลักสูตร
ฉบับเดียวกัน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

2

ขอมูล
2554

หมาย
2555 เหตุ

26
3
20
15
2
3

26
3
20
15
2
3

3

3
15

2.2 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในแผน ก
2.3 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน หลักสูตร

2

3

3

2.4 จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด

แหง

-

-

-

หลักสูตร

-

-

-

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

-

-

-

2.5 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
ระดับปริญญาเอก

สกอ.
2.1

สกอ.
2.1
สกอ.
2.1
สกอ.
2.1
สกอ.
2.1
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ลําดับ
ที่

รายการขอมูล

2.6 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งและ
แจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
ระดับปริญญาเอก

2.7 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ ดรับอนุมัติตามกรอบTQF
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
ระดับปริญญาเอก

2.8 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ ดรับอนุมัติตามกรอบTQF และมี
การประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
ระดับปริญญาเอก

2.9 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
ระดับปริญญาเอก

2.10 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรบั การรับรอง
หลักสูตรจากองคกรวิชาชีพทั้งหมด
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี

2553

ขอมูล
2554

หลักสูตร

-

-

-

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

2

2

2

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

1
1
-

1
1
-

1
1
-

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

-

-

-

หลักสูตร

-

-

-

หนวยนับ

หมาย
2555 เหตุ
สกอ.
2.1

สกอ.
2.1

สกอ.
2.1

สกอ.
2.1

สกอ.
2.1
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ลําดับ
ที่

รายการขอมูล
ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
ระดับปริญญาเอก

หนวยนับ

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
2.11 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยงั ไมไดรับอนุมัติตามกรอบTQF แต หลักสูตร
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 ครบถวน
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร
2.12 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ ดรับอนุมัติตามกรอบTQF ที่มีผล หลักสูตร
การประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่
กําหนดในแตละป)
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร
2.13 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ ดรับอนุมัติตามกรอบTQF ที่มีผล หลักสูตร
การประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการ
ประเมินครบทุกตัวบงชี้
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร

2553
24

ขอมูล
2554
24

2
20
2
-

2
20
2
-

-

1
-

1

-

-

-

หมาย
2555 เหตุ
24 สกอ.
2.1

2
20
2
-

สกอ.
2.1

สกอ.
2.1
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ลําดับ
รายการขอมูล
หนวยนับ
ที่
2.14 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทีม่ ีความรวมมือในการพัฒนา หลักสูตร
และบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร
2.15 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา
หลักสูตร
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตร
ระดับปริญญาโท(แผน ก)
หลักสูตร
ระดับปริญญาโท(แผน ข)
หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร
2.16 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
FTE
ศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
FTE
จํานวนอาจารยประจําทีล่ าศึกษาตอ
FTE
2.17 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
FTE
ตอแยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
FTE
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

2553
-

-

1071
-

76
158

158
-

ขอมูล
2554
-

หมาย
2555 เหตุ
สกอ.
2.1

1947

1813

1010
870
746
124
67
149

877

145
4
149

145
4
149

สกอ.
2.1

850
510
340
86
149

สกอ.
2.2,
2.3,
4.3
สกอ.
2.2

-

FTE

33

33

FTE

116

116

73.68

73.68 สกอ.
2.2

2.18 รอยละของอาจารยประจําที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกปการศึกษา รอยละ
ที่ผานมา
(กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)
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ลําดับ
รายการขอมูล
ที่
2.19 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหนงอาจารย

หนวยนับ
FTE

จํานวนอาจารยประจํา(ที่ไมมตี ําแหนงทางวิชาการ)ที่มีวุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจํา(ที่ไมมตี ําแหนงทางวิชาการ)ที่มีวุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจํา(ที่ไมมตี ําแหนงทางวิชาการ)ที่มีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา

2.20 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย

2.21 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย

FTE

9

8

FTE

29

30

49

46

FTE

12

11

FTE

37

35

65

64

FTE

14

14

FTE

51

50

1

1

1

1

1

1

49

สกอ.
2.3

FTE

FTE

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารยทมี่ ีวุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารยทมี่ ีวุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารยทมี่ ีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา

FTE

2.22 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหนงศาสตราจารย

FTE

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารยทมี่ ีวุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารยทมี่ ีวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารยทมี่ ีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา

FTE

2.23 รอยละของอาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการของป
ที่ผานมา

หมาย
2555 เหตุ
38 สกอ.
2.3

FTE

FTE

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยที่มีวุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยที่มีวุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยที่มีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา

2553
44

ขอมูล
2554
38

64

สกอ.
2.3

สกอ.
2.3

FTE
FTE
รอยละ

75.66 สกอ.
2.3
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ลําดับ
รายการขอมูล
ที่
2.24 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) รวมทุกหลักสูตร

หนวยนับ
FTES

2553
703

ขอมูล
หมาย
2554 2555 เหตุ
7239 1307.28 สกอ.
2.5

1096

3505 464.64

401

900.16 783.3

23
175

67.51
160

1) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
2) ระดับปริญญาตรี
3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
4) ระดับปริญญาโท
5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
6) ระดับปริญญาเอก
2.25 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา

FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
เครื่อง

2.26 จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของ
นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช Wi- Fi กับสถาบัน
2.27 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลง
เรียนรูอื่นๆผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
2.28 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอาทิหองเรียนหองปฏิบัติการอุปกรณการศึกษาและ
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5)
2.29 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จาํ เปนอื่นๆอาทิงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรการบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนาม
กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)
2.30 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอาทิ
ประปาไฟฟาระบบกําจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆโดย
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ (จากคะแนนเต็ม 5)
2.31 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู(เทียบจาก
คะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร

เครื่อง

-

-

คาเฉลี่ย 5
ระดับ

-

-

คาเฉลี่ย 5
ระดับ

-

-

3.82

สกอ.
2.5

คาเฉลี่ย 5
ระดับ

-

3.54

3.70

สกอ.
2.5

คาเฉลี่ย 5
ระดับ

-

3.70

3.71

สกอ.
2.5

คาเฉลี่ย
5 ระดับ

4.29

4.22

4.19

สกอ.
2.6

ระดับต่ํากวาปริญญาตรี

59.34
175 สกอ.
2.5
สกอ.
2.5
4.05 สกอ.
2.5

คาเฉลี่ย
5 ระดับ
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ลําดับ
ที่

ขอมูล
2553 2554
คาเฉลี่ย 4.13 4.22

รายการขอมูล

หนวยนับ

ระดับปริญญาตรี

5 ระดับ

คาเฉลี่ย
5 ระดับ
คาเฉลี่ย
4
4.15
5 ระดับ
คาเฉลี่ย
5 ระดับ
คาเฉลี่ย 4.73 4.30
5 ระดับ
คน 202 267

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
ระดับปริญญาเอก

2.32 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล
สําหรับ สมศ.1)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทตี่ อบแบบสํารวจเรื่องการมีงาน
ทํา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา
(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทปี่ ระกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขา
ศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีกิจการของตนเองที่มีรายได
ประจําอยูแลว
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทศี่ ึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทอี่ ุปสมบท
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)

2.33 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล
สําหรับ สมศ.2,16.2)
2.34 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล
สําหรับ สมศ.2,16.2)
2.35 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล
สําหรับ สมศ.2,16.2)
2.36 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

หมาย
2555 เหตุ
4.10

4.46
257

คน

257

255

คน

193

199

สมศ.1

คน
คน
คน

7

คน
คน
คน
บาท

17

16
15
0.00

คน

สมศ.2,
16.2

คน

108 สมศ.2,
16.2

คน

3

สมศ.2,
16.2

คน

-

สมศ.2
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ลําดับ
ที่

2.37

2.38

2.39
2.40
2.41

รายการขอมูล

หนวยนับ

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสาํ เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสาํ เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบTQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการประเมินโดยExitExamในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสาํ เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5)
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตตามกรอบ
TQF
จํานวนบัณฑิตทีไ่ ดรับการประเมินตามกรอบ TQF ทั้งหมด
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQFเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5)

คาเฉลี่ย 5
ระดับ

2.41 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวิทยานิพนธหรือ

บทความจากสารนิพนธหรือบทความจากศิลปนิพนธ[ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ผานการกลั่นกรอง
(peerreview)โดยมีบคุ คลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ
พิจารณาดวย]
จํานวนบทความวิจัยฯทีม่ ีการตีพมิ พเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

2553

ขอมูล
2554

หมาย
2555 เหตุ
-

คาเฉลี่ย 5
ระดับ

-

คน

108

คาเฉลี่ย 5
ระดับ

-

คาเฉลี่ย 5
ระดับ

4.22

คน

3

คาเฉลี่ย 5
ระดับ
คาเฉลี่ย 5
ระดับ

-

สมศ.2

สมศ.2

4.47

คะแนน

4.35 สมศ.2

คน
คาเฉลี่ย 5
ระดับ

111 สมศ.2
4.35 สมศ.2

เรื่อง

เรื่อง

79

96

99

18

18

สมศ.3

สวนที่ 6 ขอมูลประกอบรายงานการประเมินตนเอง - 9
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เรื่อง

2553
39

ขอมูล
2554
47

เรื่อง

40

31

34

เรื่อง
เรื่อง

-

-

-

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับ
สถาบันหรือจังหวัด
จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ
จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ
จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน
จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ

เรื่อง

-

-

-

เรื่อง

-

-

-

เรื่อง

-

-

-

เรื่อง

-

-

-

เรื่อง

-

-

-

2.43 จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ป
การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)
2.44 จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร
(ผลงานของผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)

คน

189

203

145

สมศ.3

เรื่อง

2

13

13

สมศ.4

เรื่อง

-

-

-

เรื่อง

1

-

-

เรื่อง

-

1

3

เรื่อง

1

12

10

ลําดับ
ที่

รายการขอมูล

หนวยนับ

จํานวนบทความวิจัยฯทีต่ ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceedings)
จํานวนบทความวิจัยฯทีต่ ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
จํานวนบทความวิจัยฯทีต่ ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

2.42 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่เผยแพร
(ผลงานของผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

จํานวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฎในฐานขอมูลTCI (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้จะตอง
ไมนับซ้ํากับคานําหนักอื่นๆ)
จํานวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฎในประกาศของสมศ.(จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้
จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)
จํานวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ.(จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนัก
นี้จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)
จํานวนบทความวิจัยฯที่ตพี ิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสารSJR (SCImago Journal
Rank:www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

หมาย
2555 เหตุ
47

สมศ.3

สวนที่ 6 ขอมูลประกอบรายงานการประเมินตนเอง - 10

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

เรื่อง

2553
-

ขอมูล
2554
-

เรื่อง

-

-

-

เรื่อง

-

-

-

เรื่อง

-

-

-

เรื่อง

-

-

-

เรื่อง
คน

5

5

11

2.46 จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
(ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)
องคประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทาง คาเฉลี่ย 5
วิชาการและแนะแนวการใชชีวติ แกนักศึกษา
ระดับ
(จากคะแนนเต็ม 5)
3.2 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปน คาเฉลี่ย 5
ประโยชนตอนักศึกษา
ระดับ
(จากคะแนนเต็ม 5)
3.3 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คาเฉลี่ย 5
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
ระดับ
(จากคะแนนเต็ม 5)
องคประกอบที่ 4 : การวิจัย *ขอมูลตีพิมพใชขอมูลปพ.ศ.2553-2555
4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรบั การพัฒนา
คน
ศักยภาพดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรบั ความรูดาน
คน
จรรยาบรรณการวิจัย
4.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจด
เรื่อง
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร (ลิขสิทธิ์)
4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
บาท
สถาบัน

สมศ.4

-

สกอ.
3.1

-

สกอ.
3.1

-

สกอ.
3.1

สกอ.
4.1
สกอ.
4.1
สกอ.
4.2
สกอ.
4.3

40

60

30

17

94

89

-

-

2
6,200,000

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับ
สถาบันหรือจังหวัด
จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ
จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ
จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน
จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

หมาย
2555 เหตุ
- สมศ.4

6,862,650

หนวยนับ

6,812,800

ลําดับ
รายการขอมูล
ที่
2.45 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)

สวนที่ 6 ขอมูลประกอบรายงานการประเมินตนเอง - 11

2553

ขอมูล
2554

หมาย
2555 เหตุ

46,175,908

3,870,098.20

ลําดับ
ที่

46,175,908

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

รายการขอมูล

หนวยนับ

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน

บาท

4.5 จํานวนอาจารยประจําทีป่ ฏิบัตงิ านจริง (ไมนบั รวมผูล าศึกษาตอ)

FTE

150

145

152

จํานวนนักวิจัยประจําทีป่ ฏิบัตงิ านจริง (ไมนบั รวมผูล าศึกษาตอ)
4.6 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
4.7* จํานวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการทีป่ รากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความ
ที่นับในคาน้าํ หนักนี้จะตองไมซา้ํ กับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)
จํานวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความทีน่ ับใน
คาน้ําหนักนี้จะตองไมซ้ํากับที่นบั ในคาน้ําหนักอื่นๆ)
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับนานา
ชาติที่มชี ื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นบั
ในคาน้าํ หนักนี้จะตองไมซ้ํากับทีน่ ับในคาน้าํ หนักอื่นๆ)
จํานวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อ
ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago
Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จํานวนบทความทีน่ ับในคาน้าํ หนักนีจ้ ะตองไมซ้ํากับ
ที่นับในคาน้าํ หนักอื่นๆ)
4.8* จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจยั ประจํา)
จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ ชาติ
(ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

FTE
คน
คน
เรื่อง

1
4
78

1
4
59

1
4
44

เรื่อง

12

23

-

เรื่อง

9

3

34

เรื่อง

43

51

54

เรื่อง

-

-

-

เรื่อง

-

-

5

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

เรื่อง

-

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจยั ประจํา)
จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับ
นานาชาติ(ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

เรื่อง

-

เรื่อง

-

สกอ.
4.3
สกอ.
4.3
สมศ.5

สมศ.5

-

สวนที่ 6 ขอมูลประกอบรายงานการประเมินตนเอง - 12

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ลําดับ
รายการขอมูล
ที่
4.9* จํานวนรวมของผลงานวิจยั ที่นาํ ไปใชประโยชน
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
4.10* จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรง คุณวุฒิ
ที่สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน)
ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลวหรือตํารา
หรือหนังสือที่มีคณ
ุ ภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอ
ตําแหนงทางวิชาการ(ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน)

องคประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ ภา
สถาบันอนุมัติ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีน่ ํามาใชในการ
พัฒนาเฉพาะการเรียนการสอน
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีน่ ํามาใชในการ
พัฒนาเฉพาะการวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีน่ ํามาใชในการ
พัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย
องคประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับ
ประเด็น 1- 4 ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
7.1 คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภา
สถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
องคประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

2553
31
31
19
8
6
4

ขอมูล
2554
25
24
18
6
7
4

เรื่อง

1

1

6

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม

58

55

43

15

17

29

-

4

-

-

-

หนวยนับ

คาเฉลี่ย 5
ระดับ
คาเฉลี่ย 5
ระดับ

หมาย
2555 เหตุ
6 สมศ.6
5
สมศ.7

1

สมศ.8

3.52

สมศ.
11

-

-

-

สมศ.
13

-

-

-

สมศ.
16.1

-

องคประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
-

องคประกอบที่ 97 : องคประกอบตามอัตลักษณ
97.1 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย 5
ของสถาบันทีส่ อดคลองกับอัตลักษณ(จากคะแนนเต็ม 5)
ระดับ
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2553
-

ขอมูล
2554
-

คาเฉลี่ย 5
ระดับ
คน

-

-

หมาย
2555 เหตุ
สมศ.
16.2
-

-

-

108

คาเฉลี่ย 5
ระดับ
คน

-

-

4.33

-

-

3

คาเฉลี่ย 5
ระดับ
คะแนน

-

-

5

-

-

4.66

คน
97.6 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัต คาเฉลี่ย 5
ลักษณ (คะแนนเต็ม 5)
ระดับ
97.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการ
คาเฉลี่ย 5
ดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดนหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
องคประกอบที่ 98 : องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.
98.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด
คน
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหลี
คน
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร
คน
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง
คน
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญีป่ ุน
คน
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ
คน
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา
คน
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน
คน
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลายู
คน
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย
คน
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว
คน
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม
คน

-

-

111
4.66

-

-

4.09

-

-

-

ลําดับ
รายการขอมูล
ที่
97.2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)
97.3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)
97.4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)
97.5 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ

หนวยนับ
คน

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณทั้งหมด

สมศ.
16.2

สมศ.
16.2

สมศ.
16.2
สมศ.
16.2
สมศ.
17

กพร.
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ลําดับ
ที่

คน
คน
คน

2553
-

ขอมูล
2554
-

คน

-

-

-

จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเกาหลีที่กาํ หนด
(ไดคะแนนในระดับไมตา่ํ กวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเขมรที่กําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมตา่ํ กวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาจีนกลางที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไม
ต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาญี่ปุนที่กําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

คน

-

-

-

คน

-

-

-

คน

-

-

-

คน

-

-

-

จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาทมิฬที่กําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาพมาที่กําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาฟลิปโนที่กําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษามาเลยที่กําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษามลายูที่กําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาลาวที่กําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

คน

-

-

-

คน

-

-

-

คน

-

-

-

คน

-

-

-

คน

-

-

-

คน

-

-

-

รายการขอมูล

หนวยนับ

จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศ
อาเซียนอื่นๆ

98.2 จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

หมาย
2555 เหตุ
กพร.
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ลําดับ
ที่

คน

2553
-

ขอมูล
2554
-

คน

-

-

-

คน

-

-

-

คน

-

-

-

รายการขอมูล

หนวยนับ

จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความ รู
ความสามารถดานภาษาเวียดนามที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับ
ไมต่ํากวารอยละ60ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษที่กําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมตา่ํ กวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาอินโดนีเซียที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับ
ไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียน
อื่นๆ (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

องคประกอบที่ 99 : องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
99.1 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ กิจกรรม
สงเสริมประชาธิปไตย
99.2 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ กิจกรรม
สงเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย
99.3 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ กิจกรรม
สรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

หมาย
2555 เหตุ
-

1

3D

4

3D

5

3D
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แบบกรอกขอมูลผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ ป 2553- 2555
สวนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผลการดําเนินงาน
ลําดับ หนวยงาน
ตัวบงชี้
หนวยนับ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
ที่ สกอ. สมศ.
2553 2554 2555
องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน/ เกณฑการใหคะแนน
คณะกรรมการประจําสวนงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
สถาบั น /ส ว นงาน และได รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น / คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ
คณะกรรมการประจําสวนงาน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
3ขอ
หรื อ ปณิ ธ านและพระราชบั ญ ญั ติส ถาบั น ตลอดจนสอดคล อ งกั บ คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ
จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ฉบับที่
5 ขอ
2 (พ.ศ. 2551- 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 หรือ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551- 2554)
7 ขอ
มี
มี
มี 2) มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน/สวนงานไปสูทุกหนวยงาน คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 8 ขอ
ภายใน
มี
มี
มี 3) มีกระบวนการถายทอดแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ
4 พันธกิจ คื อดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มี
มี
มี 4) มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และคาเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป
มี

มี

มี

5) มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานประจําปครบ 4 พันธกิจ

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ลําดับ หนวยงาน
ที่ สกอ. สมศ.

2

2.1
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ผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
2553 2554 2555
มี
มี
มี 6) มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ ข องแผนปฏิ บั ติ ง าน
ประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้งรายงานตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
มี
มี
มี 7) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยาง
น อ ยป ล ะ 1ครั้ ง และรายงานต อ ผู บ ริ ห ารและสภาสถาบั น /
คณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อพิจารณา
มี
มี
- 8) มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภา
สถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติงานประจําป
องคประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
ระบบและกลไกการพั ฒ นา มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม เกณฑการใหคะแนน เกณฑทั่วไป
และบริหารหลักสูตร
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการ คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มี
มี
มี 2) มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
มี
มี
มี 3) ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารดํ า เนิ น งานให เ ป นไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
ระดับ อุด มศึ ก ษาและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดั บอุ ดมศึก ษาแห งชาติ เกณฑเฉพาะสถาบัน กลุม ค1 ค2
(การดํ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ และ ง
หมายถึ ง ต อ งมี ก ารประเมิ น ผลตาม “ตั ว บ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานตาม คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ*
ประกาศมาตรฐานคุณ วุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณ ภาพ คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ*
หลัก สูตรและการเรีย นการสอน” กรณี ที่หลัก สูตรใดยั ง ไมมีประกาศ คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ*
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาหรื อ สาขาวิ ช า ให ป ระเมิ น ตามตั ว บ ง ชี้ ก ลางที่
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ4 หรือ5
กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรอง
ขอ*
หลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย (* สําหรับหลักสูตร
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ*
เกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการ
และครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน
ตัวบงชี้

หนวยนับ

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ลําดับ หนวยงาน
ที่ สกอ. สมศ.

ตัวบงชี้

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
2553 2554 2555
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มี

มี

มี

มี

มี

มี

-

-

-

เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

หมายเหตุ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา เพิ่มเติมเฉพาะกลุม(* ตามเกณฑ
2555 ให ยึ ด ตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาพ.ศ. ทั่วไป)
2548)
4) มี ค ณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม กํ า กั บ ให มี ก ารดํ า เนิ น การได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ จ ะต อ งควบคุ ม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน
5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป
ทุกหลักสูตร
5) มี ค ณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม กํ า กั บ ให มี ก ารดํ า เนิ น การได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4
ก ร ณี ห ลั ก สู ต ร ที่ ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุก
หลักสูตร
6) มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวา
รอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
(เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ลําดับ หนวยงาน
ที่ สกอ. สมศ.

3

2.4

ตัวบงชี้

ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน
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ผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
2553 2554 2555
มี
มี
มี 7) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
มี
มี
มี 8) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท
เฉพาะแผนกและปริญ ญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ ศึกษาอยูใ น
หลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
มี 1) มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการเทคนิคการสอน เกณฑการใหคะแนน
มี/ไมมี มี
มี
และการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มี คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
มี
มี
มี 2) มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 หรือ
ตามแผนที่กําหนด
4 ขอ
มี
มี 3) มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 หรือ
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
6 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ
มี
มี 4) มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ

หนวยนับ

-

มี

มี

-

-

-

-

-

-

ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรูของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5) มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและ
ดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6) มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
7) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555
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ผลการดําเนินงาน
ลําดับ หนวยงาน
ตัวบงชี้
หนวยนับ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
ที่ สกอ. สมศ.
2553 2554 2555
4 2.5
หองสมุดอุปกรณ
มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชใน เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
การศึกษาและ
อัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง
สภาพแวดลอมการเรียนรู
มี
มี
มี 2) มี บ ริ ก ารห อ งสมุ ด และแหล ง เรี ย นรู อื่ น ๆผ า นระบบเครื อ ข า ย คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ
คอมพิ ว เตอร แ ละมี ก ารฝ ก อบรมการใช ง านแก นั ก ศึ ก ษาทุ ก ป
3 ขอ
การศึกษา
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ
5 ขอ
มี
มี
มี 3) มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและ
การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาอย า งน อ ยในด า นห อ งเรี ย น ห อ งปฏิ บั ติ ก าร คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 หรือ
6 ขอ
อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
มี
มี
มี 4) มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆอยางนอยในดานงาน คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ
ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาผ า นระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร การบริ ก าร
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร
และสนามกีฬา
มี
มี
มี 5) มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบอยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตางๆโดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
มี
มี
มี 6) มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 - 5 ทุกขอไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
-

-

มี

7) มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ
พั ฒ นาการจั ด บริ ก ารด า นกายภาพที่ ส นองความต อ งการของ
ผูรับบริการ

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลการดําเนินงาน
ลําดับ หนวยงาน
ตัวบงชี้
หนวยนับ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
ที่ สกอ. สมศ.
2553 2554 2555
5 2.6
ระบบและกลไกการจัดการ มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ที่เนน เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
เรียนการสอน
ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
มี
มี
มี 2) ทุ ก รายวิ ช าของหลั ก สู ต ร มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และของ คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ
ประสบการณ ภาคสนาม (ถ ามี) กอนการเปดสอนในแต ละภาค
3 ขอ
การศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ
5 ขอ
แหงชาติ
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ
มี
มี
มี 3) ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการ คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจาก
การทําวิจัย
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มี

มี

มี

4) มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเขามามีสวนร วมในกระบวนการเรี ยนการสอนทุ ก
หลักสูตร

มี

มี

มี

5) มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

มี

มี

มี

มี

-

-

6) มีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
7) มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา
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ผลการดําเนินงาน
ลําดับ หนวยงาน
ตัวบงชี้
หนวยนับ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
ที่ สกอ. สมศ.
2553 2554 2555
6 2.7
ระบบและกลไกการพัฒนา มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ เกณฑการใหคะแนน
ของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุก เกณฑทั่วไป
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
รอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
คุณลักษณะของบัณฑิต
มี
มี
มี 2) มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียน คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
การสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริม คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
ทั ก ษะอาชี พ และคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ต ามความ คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
ตองการของผูใ ชบัณฑิต
5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
มี
มี
มี 3) มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ เกณฑ เ ฉพาะสถาบั น กลุ ม ค1
และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
และ ง
คะแนน 1: มีการดําเนินการ 1 ขอ*
มี
มี
มี 4) มี ร ะบบและกลไกการส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ คะแนน 2: มีการดําเนินการ2 ขอ*
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน คะแนน 3 : มีการดําเนินการ3 ขอ*
ทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4ขอ*
นานาชาติ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5ขอ*
มี
มี
มี 5) มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญา และครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม
ตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
- 6) มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธ (* ตามเกณฑทั่วไป)
ของนั ก ศึ ก ษาศึ ก ษา และมี ก ารรั บ รองการใช ป ระโยชน จ ริ ง จาก
หนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
(เฉพาะกลุม ค 1)
มี
มี
มี 7) มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ
และมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง)
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ผลการดําเนินงาน
ลําดับ หนวยงาน
ตัวบงชี้
หนวยนับ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
ที่ สกอ. สมศ.
2553 2554 2555
7 2.8
ระดับความสําเร็จของการ มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ เกณฑการใหคะแนน
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับ
มี
มี
มี 2) มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
นักศึกษา
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน/สวนงาน
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
มี
มี
มี 3) มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
จริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวั ด
ความสําเร็จที่ชัดเจน
มี
มี
มี 4) มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
มี
มี
มี 5) มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรมโดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
8 3.1
ระบบและกลไกการให
มี 1) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก เกณฑการใหคะแนน
มี/ไมมี มี
มี
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คําปรึกษาและบริการดาน
นักศึกษา
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ
ขอมูลขาวสาร
มี
มี
มี 2) มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
3 ขอ
มี
มี
มี 3) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ
5 ขอ
มี
มี
มี 4) มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ
มี
มี
มี 5) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
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ลําดับ หนวยงาน
ที่ สกอ. สมศ.
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3.2

ตัวบงชี้

ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา
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ผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
2553 2554 2555
มี
มี 6) มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํา หมายเหตุ: ในกรณีคณะหรือสถาบันไมมี
ศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ
กวา 3.51 จากระดับคะแนนเต็ม 5
ขอ 5 โดยอนุโลม
- 7) มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลใน
การพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
มี/ไมมี มี
มี
มี 1) สถาบัน/สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผล เกณฑการใหคะแนน
การเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
มี
มี
มี 2) มี กิ จกรรมให ค วามรู และทั ก ษะการประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษาแก คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 หรือ
นักศึกษา
4 ขอ
มี
มี
มี 3) มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการ
จัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับ คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
ระดับปริญญาตรีและอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 6 ขอ
จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มี
มี
4) มี การสนั บสนุ น ให นั กศึ กษาสร างเครื อข า ยพั ฒนาคุ ณ ภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน
มี
มี
มี 5) มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
มี
มี
มี 6) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา

หนวยนับ
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ลําดับ หนวยงาน
ที่ สกอ. สมศ.
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4.1

ตัวบงชี้
ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
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ผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
2553 2554 2555
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุ เกณฑการใหคะแนน
เป า หมายตามแผนด า นการวิ จั ย ของสถาบั น /ส ว นงานและ เกณฑทั่วไป
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
มี
มี
มี 2) มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการ คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ขอ
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ5 ขอ
เรียนการสอน
มี
มี
มี 3) มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย
มี
มี
มี 4) มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน/สวนงานเพื่อเปนทุนวิจัยหรือ เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
งานสรางสรรค
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ*
มี
มี
มี 5) มีการสนับสนุ นพันธกิจดานการวิจั ยหรื องานสรางสรรค ตามอั ต คะแนน 2 :มีการดําเนินการ 2หรือ 3 ขอ*
ลักษณของสถาบัน/สวนงานอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
คะแนน 3 :มีการดําเนินการ 4หรือ 5 ขอ*
หองปฏิบัติการวิจัยหรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือ คะแนน 4 :มีการดําเนินการ 6หรือ 7 ขอ*
ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
คะแนน 5 :มีการดําเนินการ 7 ขอ*และ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล
ครบถ วนตามเกณฑ มาตรฐาน
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม
ฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย (* ตามเกณฑทั่วไป)
ในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ
หรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
มี
มี
มี 6) มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น

หนวยนับ
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ลําดับ หนวยงาน
ที่ สกอ. สมศ.
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4.2

ตัวบงชี้

หนวยนับ

ระบบและกลไกจัดการความรู มี/ไมมี
จ า ก ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรค

ผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
2553 2554 2555
มี
7) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน/สวนงาน

27

-

-

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

หมายเหตุ

8) มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐาน
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือจากสภาพปญหาของสังคมเพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและสั งคมและดํ าเนินการตามระบบที่
กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2)
1) มี ร ะบบและกลไกสนั บ สนุ น การเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งาน เกณฑการใหคะแนน
สร า งสรรค ใ นการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ ใ นวารสาร เกณฑทั่วไป
ระดั บชาติหรือนานาชาติและมี การเผยแพรผลงานวิ จัยหรืองาน คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
สร า งสรรค ใ นการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ ใ นวารสาร คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2) มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะห คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหเปนองคความรูที่คน คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
ทั่วไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
3) มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ*
สรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
4) มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ*
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกชุมชน คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ*
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ขอ*
5) มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ* และ
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ครบถ ว นตามเกณฑ ม าตรฐาน
6) มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมี
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม
การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
(* ตามเกณฑทั่วไป)

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ลําดับ หนวยงาน
ที่ สกอ. สมศ.
12

28

13

5.1

5.2

ผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
2553 2554 2555
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ระบบและกลไกการบริ การ มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการ เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
ทางวิชาการแกสังคม
ตามระบบที่กําหนด
มี
มี
มี 2) มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
ตัวบงชี้

หนวยนับ

กระบวนการบริ ก ารทาง มี/ไมมี
วิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม

มี

มี

ไมมี 3) มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย

มี

มี

-

-

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

-

-

มี

มี

มี

มี

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ

4) มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
1) มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชน เกณฑการใหคะแนน
หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการ คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
จัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน/สวน คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
งาน
2) มี ค วามร ว มมื อ ด า นบริ ก ารทางวิ ช าการเพื่ อ การเรี ย นรู แ ละ คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
หรือหนวยงานวิชาชีพ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
3) มีการประเมิน ประโยชนหรื อผลกระทบของการใหบริก ารทาง
วิชาการตอสังคม
4) มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือ
กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
5) มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน/สวนงานและเผยแพรสูสาธารณชน
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ผลการดําเนินงาน
ลําดับ หนวยงาน
ตัวบงชี้
หนวยนับ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
ที่ สกอ. สมศ.
2553 2554 2555
14
9 ผ ล ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวม เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง
ของชุมชนหรือองคกร
ของชุ ม ชนหรื อ องค ก ร
มี
มี
มี 2) บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
ภายนอก
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
มี
มี
มี 3) ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนิน คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
กิจกรรมอยางตอเนื่อง
มี
มี
มี 4) ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
และยั่งยืนโดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
มี
มี
มี 5) มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน/
องคกรมีความเขมแข็ง
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
15 6.1
ระบบและกลไกการทํ า นุ มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มี ร ะบบและกลไกการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมและ เกณฑการใหคะแนน
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
มี
มี
มี 2) มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
มี
มี
มี 3) มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5หรือ6 ขอ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน
มี
มี
มี 4) มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิ ลปะและวั ฒนธรรมกั บการจั ดการเรี ยนการสอนและกิ จกรรม
นักศึกษา
มี
มี
มี 5) มีการนํ าผลการประเมินไปปรับปรุ งการบู รณาการงานดานทํานุบํารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

-

-

-

6) มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
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ผลการดําเนินงาน
ลําดับ หนวยงาน
ตัวบงชี้
หนวยนับ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
ที่ สกอ. สมศ.
2553 2554 2555
16
10 การสงเสริมและสนับสนุน มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
ดานศิลปะและวัฒนธรรม
มี
มี
มี 2) บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
มี
มี
17

11 การพัฒนาสุนทรียภาพใน มี/ไมมี
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

มี
มี
มี
มี

30
มี
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7.1

ภาวะผูนําของสภาสถาบัน/ มี/ไมมี
คณะกรรมการประจํ า ส ว น
งานและผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ
ของสถาบัน/สวนงาน

มี

มี

หมายเหตุ

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
มี
มี 3) มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
มี
มี 4) เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
- 5) ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
มี 1) การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี เกณฑการใหคะแนน
มี
มี
มี 2) อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีสุนทรีย คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
มี
มี 3) ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาน สอดคลองกับธรรมชาติ คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มี
มี 4) มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมี คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
การจัดกิจกรรมสม่ําเสมอ
มี
มี 5) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
มี
มี 1) สภาสถาบั น /คณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ เกณฑการใหคะแนน
กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่ คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
กําหนดลวงหนา
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ
3 ขอ
มี
มี 2) ผู บริ หารมี วิ สั ย ทั ศน กํ าหนดทิ ศทางการดํ าเนิ นงาน และสามารถ คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ
5 ขอ
มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน/ คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ
สวนงาน
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ลําดับ หนวยงาน
ที่ สกอ. สมศ.
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7.2

ผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
2553 2554 2555
มี
มี
มี 3) ผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมิ นผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ
สถาบัน/สวนงานไปยังบุคลากรในสถาบัน/สวนงาน
มี
มี
มี 4) ผูบริหารสนับสนุนให บุคลากรในสถาบัน/สวนงานมีส วนรวมในการ
บริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
มี
มี
มี 5) ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน/สวนงานเต็มตามศักยภาพ
มี
มี
มี 6) ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ
สถาบัน/สวนงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
มี
มี
มี 7) สภาสถาบั น /คณะกรรมการประจํ า ส ว นงานประเมิ น ผลการ
บริหารงานของสถาบัน/สวนงานและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
การพัฒนาสถาบัน/สวนงาน มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่ เกณฑการใหคะแนน
สูสถาบันเรียนรู
สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน/สวนงานอยางนอยครอบคลุมพันธ คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
กิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
มี
มี
มี 2) กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการ คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดใน คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
ขอ 1
มี
มี
มี 3) มี ก ารแบ ง ป น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จ ากความรู ทั ก ษะของผู มี
ประสบการณตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็ น ความรู ที่ กํ า หนดในข อ 1 และเผยแพร ไ ปสู บุ ค ลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
ตัวบงชี้

หนวยนับ

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ลําดับ หนวยงาน
ที่ สกอ. สมศ.
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7.3

ตัวบงชี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการ

ผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
2553 2554 2555
มี 4) มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยู
ในตั วบุ ค คลและแหล ง เรี ย นรู อื่ น ๆที่ เ ปน แนวปฏิบั ติ ที่ดี ม าพั ฒ นาและ
จั ด เก็ บ อย า งเป น ระบบโดยเผยแพร อ อกมาเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
(Explicit Knowledge)
- 5) มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือ
ปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge)
และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
เกณฑการใหคะแนน

หนวยนับ

บริหารและการตัดสินใจ

มี

มี

มี
มี

มี
มี

มี
มี

มี

มี

มี

5) มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
ตามที่กําหนด

มี

มี

มี

มี

มี

มี

1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมี เกณฑการใหคะแนน
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน/ คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
สวนงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2) มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 หรือ
อย า งน อ ย 3 ด า นตามบริ บ ทของสถาบั น /ส ว นงาน จากตั ว อย า ง
4 ขอ
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7.4

ระบบบริหารความเสี่ยง

มี/ไมมี

2) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
สถาบัน/สวนงานโดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
3) มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4) มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

มี

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ลําดับ หนวยงาน
ที่ สกอ. สมศ.

ตัวบงชี้

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
2553 2554 2555

เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

หมายเหตุ

ตอไปนี้
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 6 ขอ
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13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ คะแนน
ของผู บ ริ ห ารสถาบั น /ส ว น
งาน

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

-

-

อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน/สวนงาน
หมายเหตุ: คะแนนการประเมินจะ
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
เทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุรายแรง
- ความเสี่ ย งด า นการปฏิ บั ติ ง าน เช น ความเสี่ ย งของกระบวนการบริ ห าร
ขึ้นภายในสถาบัน/สวนงานในรอบป
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ ย งด า นบุ ค ลากรและความเสี่ ย งด า นธรรมาภิ บ าลโดยเฉพาะ การประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิต
และความปลอดภั ย ของนั ก ศึ ก ษา
จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
คณาจารย บุคลากรหรือตอชื่อเสียง
- ความเสี่ยงดานอื่นๆตามบริบทของสถาบัน/สวนงาน
ภาพลั ก ษณ ห รื อ ต อ ความมั่ น คง

3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง ทางการเงิ น ของสถาบั น /ส ว นงาน
ที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
อัน เนื่อ งมาจากความบกพร องของ
4) มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการ
สถาบั น /ส ว นงานในการควบคุ ม
ตามแผน

หรื อ จั ด การความเสี่ ย งหรื อ ป จ จั ย
เสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอโดย
5) มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภา
สาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง มีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
6) มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน/คณะกรรมการ
ประจําสวนงานไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ย งในรอบป
ถัดไป

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหาร
โดยคณะกรรมการที่ ส ภาสถาบั น
แตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ลําดับ หนวยงาน
ที่ สกอ. สมศ.
8.1
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ผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
2553 2554 2555
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการเงินและ มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน/ เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
งบประมาณ
สวนงาน
มี
มี
มี 2) มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑ การจัดสรร คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ
3 ขอ
และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
มี
มี
มี 3) มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานในแตละพันธกิจ คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ
5 ขอ
และการพัฒนาสถาบัน/สวนงานและบุคลากร
มี
มี
มี 4) มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอสภา คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ
สถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง
มี
มี
มี 5) มี ก ารนํ า ข อ มู ล ทางการเงิ น ไปใช ใ นการวิ เ คราะห ค า ใช จ า ยและ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน/สวนงาน
อยางตอเนื่อง
มี
มี
มี 6) มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาที่ตรวจ ติดตาม
การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบัน/สวนงาน
กําหนด
มี 7) ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย
และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกัน มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม เกณฑการใหคะแนน
คุณภาพการศึกษาภายใน
และสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน/สวนงาน ตั้งแต คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
ระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและดําเนินการตามระบบที่ คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ
กําหนด
3 ขอ
ตัวบงชี้

หนวยนับ

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ลําดับ หนวยงาน
ที่ สกอ. สมศ.
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ผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
2553 2554 2555
มี
มี
มี 2) มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ
5 หรือ 6 ขอ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 7 หรือ
ของสถาบัน/สวนงาน
8 ขอ
มี
มี
มี 3) มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน/สวนงาน
มี
มี
มี 4) มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนทั้ง คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 9 ขอ
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ
พรอ มนํ ามาปรั บปรุง ระบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพการศึ กษา
ภายใน
มี
มี
มี 5) มีการนํ าผลการประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในมาปรั บปรุง การ
ทํางานและสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ตาม
แผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
มี
มี
มี 6) มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
7) มี ส วนร วมของผู มี ส วนได ส วนเสี ยในการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา
โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
8) มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน
9) มีแนวปฏิ บัติที่ดีหรื องานวิจั ยดานการประกัน คุณภาพการศึกษาที่
หนวยงานพัฒนาขึ้นและใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
องคประกอบที่ 97 : องคประกอบตามอัตลักษณ
16.1 ผลการบริ ห ารสถาบั น ให มี/ไมมี
1) มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย/สวนงานที่ ส ว นงานจะดํ า เนิ น การแยกหรื อ
เกิดอัตลักษณ
สอดคลองกับอัตลักษณปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค ดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได
ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย/สวนงานโดยไดรับการเห็นชอบจากสภา เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1 :มีการดําเนินการ 1 ขอ
มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําสวนงาน
ตัวบงชี้

หนวยนับ

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ลําดับ หนวยงาน
ที่ สกอ. สมศ.

26

ตัวบงชี้

หนวยนับ
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17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน มี/ไมมี
และจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถาบัน

ผลการดําเนินงาน
2553 2554 2555

เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

หมายเหตุ

2) มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุ ท ธ ข องมหาวิ ท ยาลั ย /ส ว นงานที่ กํ า หนดอย า งครบถ ว น
สมบูรณ
3) ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ คลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับอัตลักษณไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4) ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและ/หรือสราง
คุณคาตอสังคม
5) ได รั บ การยกย อ งในระดั บ ชาติ แ ละ/หรื อ นานาชาติ ใ นประเด็ น
ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ
1) มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย/สวนงานที่
สอดคล อ งกั บ จุ ด เน น จุ ด เด น หรื อ ความเชี่ ย วชาญเฉพาะของ
มหาวิ ท ยาลั ย /ส ว นงานโดยได รั บ การเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น /
คณะกรรมการประจําสวนงาน
2) มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธของมหาวิทยาลัย/สวนงานที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ
3) ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ คลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดนหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย/สวนงาน ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4) ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดนหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัย/สวนงานและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและ
สรางคุณคาตอสังคม
5) มหาวิ ทยาลัย/สวนงานมี เอกลักษณตามจุด เนน จุด เดน หรือ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

คะแนน 2 :มีการดําเนินการ 2 ขอ
คะแนน 3 :มีการดําเนินการ 3 ขอ
คะแนน 4 :มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 5 :มีการดําเนินการ 5 ขอ

ส ว นงานจะดํ า เนิ น การแยกหรื อ
ดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1: มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2: มีการดําเนินการ 2 ขอ
คะแนน 3: มีการดําเนินการ 3 ขอ
คะแนน 4: มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 5: มีการดําเนินการ 5 ขอ

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555

ผลการดําเนินงาน
ลําดับ หนวยงาน
ตัวบงชี้
หนวยนับ
ที่ สกอ. สมศ.
2553 2554 2555
27
18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือ มี/ไมมี มี
มี
มี
แก ป ญ หาของสั ง คมใน
มี
มี
มี
ป ร ะ เ ด็ น ที่ 1 ภ า ย ใ น
มี
มี
มี
สถาบัน
มี
มี
มี
28

18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือ มี/ไมมี
แก ป ญ หาของสั ง คมใน
ประเด็ น ที่ 2 ภายนอก
สถาบัน

มี
มี
มี
มี

เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
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1) มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2) บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3) มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
4) มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
5) ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
มี
มี 1) มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
มี
มี 2) บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
มี
มี 3) มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
มี
มี 4) มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
5) ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
องคประกอบที่ 98 : องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.

หมายเหตุ
สวนงานจะดําเนินการแยกหรือ
ดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1 : คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 4- 5
ขอ

-

29

9.1

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 99 : องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร มี/ไมมี มี
มี
มี 1) วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
และสงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกและบุคคล
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
มี
มี
มี 2) จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม
และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
- 3) พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีองคความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D)
มี
มี 4) ให ค วามร ว มมื อ กั บ ทุ ก ฝ า ยในการดํ า เนิ น งานนโยบายคุ ณ ภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
มี
มี 5) กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
: สถาบันหมายถึง “มหาวิทยาลัย” หรือ “มีการดําเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย” หรือ “มีการดําเนินงานในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย”

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1: มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2: มีการดําเนินการ 2 ขอ
คะแนน 3: มีการดําเนินการ 3 ขอ
คะแนน 4: มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 5: มีการดําเนินการ 5 ขอ

